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ÖZ 

Z KUŞAĞININ DİJİTAL KANALLAR ÜZERİNDEN SATIN ALMA 

TERCİHLERİ 

Ürün araştırma ve satın almada online ve mobil kullanımın bütün dünyada 

artışı markaları dijital pazarlamaya yöneltmiştir. Farklı yaşlardaki tüketici 

kuşaklarının dijital kanalları farklı sebeplerle tercih ettiği görülmektedir. Yakın 

geleceğin en önemli tüketici kitlesi olan Z kuşağı ise teknoloji, mobil uygulamalar, 

video ve görsel paylaşımlar, hızlı mesajlaşma vb. dijital kanalların nimetlerini 

hayatın doğal parçası olarak ve sıklıkla kullanmaktadır. Dijital uygulamalar, web ve 

sosyal medya çağında yetişen Z kuşağı bu gelişmeleri en yakından takip etmektedir. 

Aynı anda birkaç ekranı takip eden, bu kuşak ağırlıklı olarak öğrenci olsa da 

kendilerinden önceki kuşaklara göre ürün bilgisi ve marka seçiminde farklı alışveriş 

tutumu olduğu görülmektedir. Sosyal medya kullanımı, blog ve kullanıcı 

değerlemelerini kullanım vb. tercih ve yönelimlerini anlamak perakende ve 

pazarlamanın geleceği için son derece önemlidir. 

Bu tezin hedefi Z kuşağının dijital kanallar hakkında eğilim ve tercihlerini 

anlamaktır. Araştırma özellikle küçük yaştan itibaren içinde oldukları dijital 

oyunların yarattığı etki ve gerçekliği de ele almaktadır. Çalışma kapsamında sahada 

yapılan anketler Z kuşağının dijital kanallar üzerinden satın alımında sosyal medya 

kaynaklarına, reel kaynaklardan daha fazla güvendikleri, dijital kanallar üzerinden 

satın alma aşamasında sosyal medya kaynaklarına duydukları güvenin, satış 



danışmanlarına ve televizyon reklamlarına oranla daha fazla olduğu, online oyun 

karakterlerinin Z kuşağı gençleri üzerinde belirli bir etkisinin olduğu saptanmıştır. 
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ABSTRACT 

PURCHASE PREFERENCES OF THE Z GENERATION VIA 

DIGITAL CHANNELS 

In this period of development of technology and the spread of digital 

channels, the producer has been in search of new market and the purchasing habits of 

the generation of z has taken a different understanding from the previous generations 

and has started to direct the manufacturer to influencer marketing. Factors that push 

the generation of Z through digital channels are; The availability of large product 

scale, easy replacement of products, campaigns in digital shopping channels and the 

facilities provided in purchasing have increased the attractiveness of digital channels. 

Along with the increase in the demand for virtual markets, they started to be included 

in the competition through digital channels in new enterprises as well as the market 

leader companies in their category. Producers who want to take place in the market 

through digital channels enriched their product portfolios and tried to get share from 

this big market they are partners in. 

If it is thought that the children of the Z generation will play a superior role in 

the purchase of digital channels in the coming periods, producers should produce and 

market the products according to the preferences and tastes of the Z generation in the 

products they will offer to the market. 



In the research conducted within the scope of the study, purchasing activities 

of the Z generation through digital channels were handled within the framework of 

7p and the research was reached according to the information obtained from the Z 

generation adapted to the technology. As a result of the research, it has been found 

that the mentioned variables are more reliant on social media resources than the real 

resources in the purchase of the Z generation over digital channels and that the trust 

of social media resources in the purchase stage through digital channels is higher 

than the sales consultants and television advertisements. This study presents findings 

about the preferences of the Z generation of children over digital channels. 
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GİRİŞ 

2000’den sonra doğumlu olan Z kuşağı gençlerinin teknoloji ve akıllı cihazlar 

ile aralarında güçlü bir bağ olması sebebi ile yapacakları her işi internet üzerinden ya 

da dijital kanallar sayesinde yapabilmektedirler. Literatür kısmında yer alan 

kuşakların tanımı, Z kuşağının tanımı, dijital kanallar, satın alma aşamasında 

kullanılan yöntemler, Z kuşağının satın alma aşamasında etkilendikleri stratejiler, 

dijital kanallar üzerinden satın aldıkları başlıca ürünler, dijital kanallar üzerinden 

satın alma sonrasındaki endişeler hakkında bilgiler içermektedir. Araştırma kısmında 

ise anket yöntemi kullanılarak Z kuşağının dijital kanallar üzerinden satın alma 

tercihleri hakkında düşüncelerini ölçmek amaçlamıştır 

Tüketicinin bir marka ya da bir ürüne sadakatinin gün geçtikçe azaldığı bu 

dönemde, Z kuşağı gençlerinin karar verme aşamasında ki etkilendiği konuların 

başında kendi kişisel tatmin ve beğenisi gelmektedir. Dijital kanallar üzerin binlerce 

takipçisi olan ünlü ve fenomen grubun kullandıkları ürünleri ya da kıyafetleri marka 

sorunu olmadan satın alabilen Z kuşağı gençleri alacakları üründe artık marka 

bağımlılığına değil daha güncel ve yeni trendleri yakalayan mağazalara 

yönelmektedir. Döneminde popüler olmuş bir ürünün birden fazla ikamesi ve dijital 

kanallar aracılığı ile birden fazla satış noktası oluşu üreticiyi zorlamakla beraber 

piyasada rekabet içinde kalabilmek ve hatta rakip firmaların önüne geçebilmek için 

sürekli kendini yenilemeli ve nihai tüketiciyi sürekli tatmin edecek ürünleri tüketici 

ile buluşturmalıdır. Aksi takdirde kendini yenilemeyen ve geliştirmeyen bir işletme 

sosyal ağların ve sanal mağazaların bu kadar çok olduğu bir dönemde Pazar 

konumlarını korumaları güçleşebilir hatta rakip firmaların gerisine düşebilir. 

Bilinçli ve ne istediğini bilen bir nesil olan Z kuşağı gençleri satın alma 

aşamasında acil karar vermek yerine ürünlerin karşılaştırmalarını yaparak kendilerine 

en fazla fayda sağlayacak ürünü almaktadır. Alışverişlerinde arkadaşlarından ve 

çevresinden de tavsiye alan Z kuşağı gençleri kişisel tatminin haricinde arkadaş 

çevresi tarafında da beğenilip ilgi görmek istemektedir. 
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Günümüz nihai tüketicisine ulaşmak isteyen firmalar artık tüketicinin daha 

fazla online olması sebebiyle yapacakları reklamları ve tutundurma çalışmalarını 

teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler üzerinden yapmaktadır. Eskiden olduğu gibi 

gazete, radyo ya da billboardlara reklam vermek yerine tüketicinin en çok zaman 

harcadığı dijital kanallar üzerinden tüketiciye ulaşmayı hedeflemektedirler. 

 

Dönemimiz talep ve isteklerini yakalayıp tüketiciye çok kısa bir süre içinde 

cevap veren firmalar ciddi bir şekilde gelişme kaydetmektedir. Ürünün kalitesi, sanal 

marketlerinin olması, ulaşımda sıkıntının yaşanmaması, indirim ve promosyonlarının 

olması, müşteri memnuniyetinin üst seviyede olması günümüz tüketicisinin firmaya 

bakış açısını değiştirerek satın alma aşamasındaki tercihini bu firmadan yana 

kullanmasına olanak sağlamaktadır. 

 

Doğduklarında itibaren teknoloji ile iç içe olan Z kuşağı gençleri akıllı 

cihazlardan istedikleri her şeye ulaşabilmenin verdiği rahatlık ile sosyal ortamdan 

koparak kendilerini sanal ortama empoze etmeye başlamışlardır. Dijital kanallar 

aracılığı ile alışverişlerini gerçekleştiren, gerektiği zaman kitap okuyabilen, sosyal 

ağlarda video çekip resim paylaşan Z kuşağı gençleri eskiden olduğu gibi dışarıda 

oyun oynamak yerine artık akıllı cihazlarına yükledikleri oyunlar ile boş zamanlarını 

geçirmeye başlamış olup online oyunlar sayesinde arkadaşlık kurup kendi sosyal 

çevresini yaratmaya başlamışlardır. 

 

Üye oldukları dijital kanallar ve oyunlar için oluşturdukları karakterler kendi 

bloglarında yapacakları yayınlar sayesinde onlar için bir kazanç kapısına dönüşmekle 

kalmayıp bu tür oyunlara önem veren ülkelerin katıldığı turnuvalarda ülkelerini 

temsil etmektedirler. 

 

Araştırma kapsamında İstanbul ilinde bulunan belirli liselere gidilerek Z 

kuşağı gençleri ile birebir anket çalışması yapılmış olup özellik ile aynı yaş grubu 

çocuklar seçilmiştir. Bu sayede aynı yaş grubunda olan çocuklar ile en doğru şekilde 

değerlendirme yapma imkanı bulunmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KUŞAKLARIN TANIMI VE TEORİSYENLERİ 

 

 
Bu bölümde kuşakların tanımı ve teorisyenleri hakkında açıklamalar 

yapılmıştır. 

 

1.1. Kuşaklar ve Tanımı 

 
Toplum bilimi yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan 

bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyona kuşak denir (Türk Dil Kurumu/ 

TDK). 

Jean-Claude Lagrée kuşak kavramını aynı tarihsel olayların içinde bulunmuş, 

aynı dönemi yaşamış, aynı toplumsal koşullarda sosyalize olmuş ve hatta aynı 

kolektif kimliğe ait olmuş bireylerin oluşturdukları topluluklar olarak tanımlamıştır 

(Lagrée, 1991, 7). 

Literatüre bakıldığında; en genel hali ile dünya genelinde ekonomik ve sosyal 

hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarına kuşak denmektedir. Yetişme tarzları ve 

içinde bulundukları ortam değişiklikleri nedeniyle kuşak olarak da adlandırılan 

nesiller arasında gerek karakter, gerek çalışma yöntemleri ve gerekse işyerinden 

beklentilerde önemli farklılıklar gözlenmektedir (Keleş, 2011: 129). 

Kuşak kavramı Bennet ve Rademacher’a göre; her dönemde yaşanan 

değişimlerden etkilenen bireyler, kendi dönemine ait karakteristik özelliklerine sahip 

olagelmiştir. Yaşlı kuşakların yerini alan her bir genç kuşak, kendi değer yargıları ve 

karakteristik özellikleri ile birlikte gelmekte ve farklı genel bakış açıları ile içerisinde 

bulundukları örgütün iklimini değiştirmektedirler (Bennet ve Rademacher, 1997). 

“Kuşak çalışmalarıyla ilgili ilk bilimsel araştırmaları 19.yy da başlatan 

sosyolojinin babası olarak anılan Auguste Comte olmuştur. Comte, kuşak 

değişikliğinin tarihsel süreç içerisinde hareket eden kuvvetler olduğunu, sosyal 

gelişmenin ve ilerlemenin ancak bir kuşağın sonraki kuşağa miras bırakacağı 

değerler ve birikimler ile mümkün olduğunu ifade etmiştir” (Kavalcı, 2015, 77). 
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1.1.1. Buhran Kuşağı ( Sessiz Kuşak- The Slient Generation 1900-1945) 

 
Bu yıllar arasında doğan sessiz kuşağa ait kişilerin yüzde 95’i emekli 

olmuştur ve çok kısa zamanda gerek endüstri gerekse diğer alanlarda çalışanları 

kalmayacaktır. Bu kuşağın kültürel öğeleri içinde geniş aileler, yerel sosyal gruplar 

ve yoğun komşuluk ilişkileri yer almaktadır. Toplumun temel değerleri ise otoriteye 

saygı, sadakat, çok çalışma ve toplumsal değerlere adanmışlıktır. Yaşam felsefeleri 

yaşamak için çalışmaktır. (Barbaros kon, Kuşakları Anlamak ve Yönetmek, 

http://www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek, 08.04.2019). 

Türkiye şartlarında 1900 ve 1945 yılları arasında doğan kişiler “Buhran 

kuşağı, Sessiz kuşak” olarak ifade edilirler. Bu tarihler arasında yaşanılan olaylar göz 

önünde tutulursa 1914 ve 1918 arası olan Birinci dünya savaşı, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 24 Ekim 1929 tarihinde gerçekleşen ve tarihe “Kara Perşembe” olarak 

geçen büyük buhran, ve 1939’de başlayıp 1945’in sonlarına doğru sürecek olan 

ikinci dünya savaşı bu kuşağı bir nevi yokluğa ve buhrana sürüklemiştir. 

Bu kuşak yaşamları boyunca çok zorlu şartlar altında yaşamış olmaları sebebi 

ile başarının daha fazla çalışarak elde edilebileceğini düşünerek güç ve sosyal 

statüleri için daha çok hırslanmış ve çalışmışlardır. Genelde yaptıkları tüm işlerde 

çalışkan, ellerinden gelenin daha fazlasını yapan, alınan ücret karşılığında tatminkar, 

işlerinin hepsinde uyumlu olan bu kuşak geçirdikleri dönem maksadı ile otoriteye 

hiçbir şekilde karşı durmayıp saygı göstermektir. Savaş kuşağı diye de adlandırılan 

bu kuşak dönem itibari ile teknolojiyle pek tanışmamış olup sadece askeri teçhizat ve 

çalıştıkları yerlerdeki makinelerden gördükleri ile teknolojiye hakimdir. 

Bu kuşağın bir gelecek kargısı yaşaması, işsizlikle sürekli mücadele için 

kalması onları itaatkar ve kanaatkar bir nesil haline getirmiştir. Bu zorlu dönemden 

geçen bireyler tasarrufu ve biriktirmeyi kendilerine altın kural edinmişlerdir. 

Evlerine alacakları yeni bir ürün için bile diğer ürünün artık kullanılmayacak hale 

gelmesini beklemekte işlevini bitirdikten sonra yenilemeyi düşünmektedirler. Buhran 

döneminde yaşadıkları için ellerindekinin kıymetini herkesten çok bilip kendinden 

sonra gelen nesillere kendi fikirlerini empoze etmeye çalışmaktadırlar. 

http://www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek
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1.1.2. Bebek Patlaması Kuşağı ( Baby Boomers 1945-1964) 

 
Sessiz kuşaktan sonra gelen ve 1946-1964 tarihleri arasında doğduğu 

düşünülen kuşak Baby Boomers olarak adlandırılır. BB’ler 2. Dünya Savaşı sonrası 

bebek patlaması kuşağı olarak anılır. İsmini 2. Dünya savaşı sırasında azalan 

nüfustan sonra, savaşın sona ermesiyle artan doğum sayısından alıyor. (Çatalkaya, 

2014:18) 

1946 ile 1964 yılları arasında doğan bireyler Patlama Kuşağı (Baby Boomers) 

olarak ifade edilmektedir. İkinci dünya savaşından sonra Amerika’da fırtınalı iç 

savaş ve ekonomik depresyonun etkilerinin azaltılması, göç artışı ve doğum 

oranlarının düşmesi ile azalan nüfusun arttırılması, toplumun yeniden 

şekillendirilmesi, iyimser bir döneme başlanması amacıyla reklamlar ile doğum artışı 

teşvik edilmiştir. Bunun sonucunda “nüfus patlaması” yıllarında doğan bir milyar 

bebek “Baby Boomers” olarak isimlendirilip bu dönem içinde doğan çocuklar bu 

isimle bilinirler. (http://blog.milliyet.com.tr/sosyalkusaklar/Blog/?BlogNo=381292) 

İkinci dünya savaşının bitiminde sonra doğmaya başlayan bu çocuklar, dünya 

çapında yaklaşık olarak bir milyar çocuğa tekabül etmektedir. Ve gelecek nesli 

şekillendirecek olan kuşaktır. Bu dönem içinde dünyanın her yerinde sorunların 

olması nedeniyle bu dönem içinde doğan bir milyar çocuk geleceğe yön verecek  

nesil olarak görülmektedirler. Başka bir deyişle ‘’ Dünyanın insan hakları 

hareketlerini, radyonun altın çağını, Türkiye‟nin ise ihtilali ve çok partili dönem 

sancılarının yaşandığı dönemsel olarak karmaşanın ve karışıklığın olduğu  bu  

yıllarda doğan kişilerin oluşturduğu kuşak olarak tanımlanabilir.‘’(Elif Keçeci , 

Kuşak Kavramı , http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/dcYqKT67icEi.pdf , 

19.03.2019 ). 

Baby boomer diye adlandırılan bu kuşak yaşadıkları zorluklardan soğuk 

savaştan çıkmanın verdiği yorgunluktan ötürü buldukları işleri veyahut çalıştıkları 

yerlerde patronlarına karşı olabildiğince saygılı, otoriteyi bir şekilde kabul eden 

kendi gelişimlerine önem veren sağlıklı kalmak için ellerinden geleni yapan ve bir 

önceki kuşak olan sessiz kuşağın çocukları olmasından dolayı büyük bir bölümü 

benzemektedir. 

http://blog.milliyet.com.tr/sosyalkusaklar/Blog/?BlogNo=381292)
http://blog.milliyet.com.tr/sosyalkusaklar/Blog/?BlogNo=381292)
http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/dcYqKT67icEi.pdf
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Kuşakların yıl aralarına bakıldığında savaştan çıkan bir sessiz kuşaktan sonra 

daha biraz daha refaha kavuşmuş bu kuşak kendi özgürlükleri kendi tatminlerini en 

önde tutmuşlardır. Ayrıca kuşakların belirli yıllar arası yaşadığı bilindiğinden ötürü 

bu kuşak tüm zamanlarda yaşayan kuşaklardan Nüfus olarak daha kalabalık 

olmuştur. 

Teknolojik yeniliklerle ilk kez tanışmış olan bu kuşak, savaş sonrası çağa 

daha hızlı ayak uydurarak ve kendi yaş gruplarının fazla olmasından kaynaklı istek 

ve ihtiyaçlarını bilmelerinden ötürü daha hızlı gelişmiş ve hayatın tadını çıkarmaya 

başlamışlardır. Bakıldığı zaman bu dönemde 70’li yaşlarda olan bu kuşak 

teknolojinin ve sağlık sektörünün gelişmesi ile birlikte yaşadıkları hayattan keyif 

almaya devam etmektedir. 

Yaşadıkları çağa her zaman ayak uydurmuş olan bu kuşak kendi 

ebeveynlerinden aldığı eğitim ve görgü nedeniyle ne kadar yenilikçi olurlarsa 

olsunlar bir şekilde geçmişle bağlarını koparmadıkları gibi bazen de yeniliklerden 

şikayet eder duruma gelmişlerdir. 

1.1.3. X Kuşağı (1965-1976) 

 
X kuşağı 1965 ile 1979 yılları arasında doğan bu kuşağın temsilcileri 2019 

yılında en büyüğü 54 yaşında olup en küçüğü 40 yaşındadır. İş hayatında çalışanların 

büyük bir bölümünü oluşturan bu kuşak Türkiye nüfusunun %22 kadarını temsil 

etmektedir (Arslan, 2015: 6) 

Bu kuşak yaşadıkları dönemde ülkemizde olan 1970 darbesi, sağ sol 

çatışmaları, teknoloji ile birlikte hayatlara giren yeni televizyon, açık hava sinema 

salonları, dünya genelinde: 1973 yılındaki petrol krizi gibi birçok tarihi olaylara şahit 

olmuşlardır. 

Bir diğer ismi kayıp kuşak olan bu jenerasyon yaşadığı bunca sıkıntı 

yüzünden gelecek kaygısına düşmüş olup, genellikle para kazanmaya, kariyer odaklı 

yaşamaya çalışmışlardır. İş Yaşamında BB kuşağından ayrılan özelliği iş kaybetme 

korkusu yüzünden daha çok dikkatli ve garantici yapılarının olması fakat kariyer 
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odaklı oldukları için gerekliğinde risklerin alınması için daha cesur ve atak bir 

çalışma stilleri vardır. 

Dönemin getirdiği finansal bunalım nedeniyle daha lise yıllarında iken 

çalışmaya ve para kazanmaya başlamışlardır. Aile sorumluluklarını daha erken yaşta 

ellerine alan bu kuşak yaşadıkları olayların etkisiyle de global bir bakış açısı 

kazanmışlardır. (Raines, 2002). 

Aslında kendilerinden önceki kuşaklardan şanslı olarak doğan bu kuşak 

teknolojiyle beraber daha modern bir toplum görüntüsü vermektedir. Fakat hala 

geçmişin getirdiği alışkanlıklar nedeniyle teknolojiye fazla adapte olamamış ve 

değişen dünyaya ayak uydurmakta zorlanmışlardır. Teknolojiye geçiş kuşağı olan bu 

kuşak ellerindeki imkanları sadece işleri düşünce kullanmış olup bilgisayar telefon 

çağrı cihazı gibi aletleri işleri bitince kapatıp bir daha gerektiğinde açmışlardır. 

Teknoloji ile hayatlarına yeni giren televizyon, sinema gibi aktiviteler, dünyada 

dinlenen farklı müzik tarzları ve zevkleri ile tanıştıktan sonra hayatları bir nebzede 

olsun değişmiş olup dünyaya diğer kuşaklardan ayrı bir gözle bakmaya 

başlamışlardır. 

1.1.4. Y Kuşağı (1980-1999) 

 
1980- 1999 yılları arasında doğan bu çocuklara Y kuşağı adı verilmektedir.75 

milyon civarında işgücüne sahip olan bu kuşak internetten gerekli her şeye 

ulaşabilmeye başlayan, hayatlarını idame ettirmek için birçok görev edinmiş 

kişilerdir. (Kyles,2005: 54) Bu kuşak Milenyum kuşağı (Millennials ) ,gelecek kuşak 

(Generetion Next ), Dijital Kuşak (Digital Generation) , eko patlaması (Echo 

Boomers), Bir Sonrakiler (Nexters) Gibi isimlerle adlandırılmıştır. (Kapoor Ve 

Solomon, 2011). 

Doğdukları döneme bakacak olursak kendinden önceki kuşaklara göre daha 

rahat ve ferah bir dönemde yaşamışlardır. Bu dönemde teknolojik yeniliklerin getirisi 

bir hayli fazla olup Y jenerasyonu internet, mail, sms gibi birçok haberleşme ağından 

yararlanırken gameboy, Xbox ve ipod’un çıkışıyla beraber daha renkli ve eğlenceli 

bir hayat sürmeye başlamışlardır. Bu dönemde farklı kültürlerin etkileşimi çok fazla 

olup popüler kültür olarak yeni trend şapkalar, erkeklerin de kadınlar gibi güzellik ve 
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çekicilik kaygısı yaşamasından dolayı erkeklere özel ürünlerin kullanılması son 

derece moda olmuştur. 

İş yaşamlarında diğer kuşaklardan daha farklı bir görüntü vermişlerdir. Bir 

önceki kuşağın 2008 sonrası büyük bir bölümünün emekliliğinden sonra yerine gelen 

Y kuşağının bilgi ve becerisi teknoloji sayesinde her yerde aranır duruma gelmiştir. 

X kuşağından oluşan açığı teknoloji ile birleştirerek daha da modern hala getiren Y 

kuşağı işi öğrenmekte hiç zorlanmamış aksine bir önceki kuşağın önüne geçmiştir. 

(Puybaraud 2010, s. 24) 

Y kuşağı yaptıkları işte hevesli olup, her zaman kendilerine küçük hedefler 

verilmesini ister ve bu hedefler doğrultusunda kazanılan başarılar onları motive 

etmektedir. Her zaman yaptıkları işte fark yaratmaya çalışmaktadır. Genelde bir iş 

yerinde eğer kayda değer bir şey yaptıklarında o anca herkesin önünde övülmeyi 

isterler. Kendi yeteneklerine aşırı güvenen bu kuşak yapacakları işleri öncelikle 

sorgular nedenini öğrenir ve ondan sonra işe başlar. Birçok farklılıklarda olsa her 

zaman anlayışlı ve geçmişten ya da günü şartlarında bir işe karşı meydan okumalara 

açıktır. 

1.1.5. Z Kuşağı (2000-2020) 

 
Birçok araştırmacının doğum yılı ile ilgili ortak noktada buluşamadığı bir 

kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kuşak 1995 ve 2010 arası doğan çocukları 

kapsadığını ve bu dönemlerde teknolojinin ve internetin yoğun bir şekilde 

kullanılmaya başlandığını kabul etmektedir. Bu zamanlar da 20- 25’li yaşlarda olan 

bu kuşak yakın zamanda kendi işini kurabilir ya da yenilikçi kararları ile girdikleri 

işleri en güzel şekilde değerlendirip yükselebilir (Melike Çetinsaraç, 2015, erişim 

09.03.2018). Z kuşağının hangi yıllar arasında doğduğu konusunda bilim adamları 

kesin bir yargıya varamamışlardır. Kimi bilim adamları 1990’ların ortası ve 2000’li 

yılların sonunda doğanları bu kuşaktan sayarken, kimi araştırmacılar da 2000’li 

yılların başından bugüne kadar olan zaman dilimini Z kuşağı olarak tanımlamışlardır. 

(Baran, 2014: 20) 

Bir diğer adı milenyum gençleri diye adlandırılan bu grup 2000’den sonra 

doğan ve şu anda en büyüğünün 19 yaşında olduğu teknoloji ile iç içe, her 
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istediklerini teknoloji sayesinde eline kolayca geçirebilen, arkadaş ortamları bile 

sanal olup içine kapanık fakat bir o kadarda özgüveni yüksek olan gençlerden 

oluşmaktadır. Bu kuşağa mensup olan çocukların artık X kuşağı gibi dışarı çıkma 

derdi yoktur. Çocukluğunu dışarıda geçirmiş olan diğer kuşakların aksine Z kuşağı 

sürekli evde olup her şeyi internet ve teknoloji aracılığıyla halletmektedir. Dışarıda 

yeni arkadaşlık kurmak yerine kendilerini odalarına kapatıp sosyal ortamlardan 

birbirleri ile konuşan kamera sayesinde istedikleri zaman birbirlerini gören ve 

saniyesinde atılacak bir kısa mesajla karsı tarafa istek ve duygularını 

iletebilmektedir. Bu durumda onları sosyal yaşantısında teknoloji sayesinde 

özgüvenli fakat reel hayatta bir şeyler elde etmek için çaba harcamayan bireyler 

haline getirmektedir. 

Z kuşağını diğer kuşaklardan ayıran diğer özellik ise önceki kuşaklar gibi 

duygusal değil her olaya gerçekçi yaklaşmaları, hayata daha çabuk adapte olup bazı 

durumlarda duygusallıklarını bastırıp çevreye daha güçlü ve akılcı olduklarını 

kanıtlamaktadırlar. Kuşağın çocukları ebeveynlerinin isteklerine bir şekilde karşı 

çıkacaklardır. Çünkü onlar için özgürlük her şeyden önce gelmektedir. Örnek vermek 

gerekirse bir z kuşağı çocuğunu bir devlet dairesinde memuriyette görmek pek 

mümkün bir şey değildir. Çünkü onlar iş yaşamları boyunca oturup sadece sabah 8 

akşam 5 çalışacak kafa yapısına sahip değillerdir. Teknoloji sayesinde daha özgür 

gerektiğinde takım çalışması yerine bireysel başarıları tercih edeceklerdir. 

Bakıldığında Türkiye’de yaşayan Z kuşağı hala kendi kredi kartı 

olmamasından ötürü tek başlarına internet üzerinden veya elektronik alışveriş 

yapamaz gibi görünse de, ebeveynlerinin kartları ile yapılan alışverişlerin büyük bir 

bölümü kendilerine aittir. Yaşlarının aksine daha iyi bir tüketici profili çizip diğer 

kuşakların bize yansıttığı tüketici profilini yok etmeye ve yeniden şekillendirmeye 

başlamışlardır. (Altundağ, 2012: 206-208). 

Genel itibari ile z kuşağı ya da bir başka adıyla İnternet kuşağı adından 

anlaşılacağı gibi teknolojisiz bir hayat düşünemezken, her işini internet, telefon, 

tablet gibi akıllı cihazlardan halletmektedir. Özgürlükçü olan bu kuşak bazı katı 

kuralları kabul etmeyerek kendi yaşamlarına kuralları adapte ederek yaşamayı 

sürdürmektedirler. Genelde ben merkezci olan bu jenerasyon yapılacak herhangi bir 
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işte takım çalışmasına değil bireysel olarak başarının daha etkili olduğunu 

düşünmektedir. Sürekli ellerinde telefon, kulaklarında kulaklıkla gezen bu kuşak bir 

gruba mensup olmak için fazla çaba harcamazken kendi gibi olan insanlarla iletişim 

halinde olmayı severler. Yaptıkları alışverişlere gizim tarzlarına bakacak olursak 

internet üzerinden fenomen olmuş ünlü kişiliklerin etkilerini de görmek 

kaçınılmazdır. 

1.2. Teorisyenler ver Ortaya Çıkaranlar 

 
Kuşakların anlaşılması ya da bilinmesi için birçok teorisyen çalışmalar 

yapmıştır Tarihe baktığımız zaman eski yunan ve mısıra kadar dayanan kuşak 

kavramı ilk kez 1830-1840 yılları arasında Auguste Comte tarafından bir araştırmaya 

konu olduğu söylenmektedir. Comte’nin düşüncesine göre kuşaklar, bir kuşağın 

kendinden sonra gelen kuşağa birikimlerini bırakarak sosyal ilerlemenin 

gerçekleşeceğini söylemektedir (Comte, 1974). 

. Pozitivist bilim anlayışı çerçevesinde sosyoloji biliminin kurucusu olarak 

kabul edilen Auguste Comte, kuşak değişikliklerin tarihsel süreç içerisinde hareketler 

olduğunu ortaya koymuş, sosyal ilerlemenin ancak bir kuşağın bir sonraki kuşağa 

aktaracağı bilgi ve birikimler ile sağlanabileceğini belirtmiştir (Cücen,2012) . 

Kuşak çalışmaları sosyal yapı ve değişimleri anlamamızı sağlamakla birlikte, 

kuşak çalışmalarının önemi günümüzde sosyal değişmenin karakteristiğini anlamak 

için çabaladıkça daha bir net olarak ortaya çıkmaktadır (Mannheim, 1952, s. 163). 

Son yıllarda yaş gruplarının toplumsal değişime katkılarını inceleyen kuşak 

analizlerine ilgi sürekli artmaktadır. Örneğin Karl Mannheim bir denemesinde (1952) 

aynı kuşaktan insanların, kendilerinden önceki kuşaklara göre dünyaya nasıl çok 

farklı biçimde bakabileceklerini anlatmıştır. Dolayısı ile her kuşağa özgü olan farklı 

deneyimler toplumsal değişime yol açmaktadır. (Marshall, 1991, s. 439). 

Ayrıca Karl Mannheim sistematik bir araştırma ile kuşaklar kavramına 

yaklaşam ilk sosyolog olarak bilinmektedir.(Mannheim, 1927). Mannheim’e göre 

kuşak kavramı kişiler hangi dönemdeki zorlukları ve deneyimleri yaşamışlar ise o 

durumlara bakarak farklı bir bakış açısı geliştirdiklerini ve kendilerine ait sosyal bir 

konum yarattıklarını belirtmiştir. (Carver ve Cardela, 2008). 
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Ayrıca Comte ve Mannheim dışında son dönemlerde günümüz kuşakları içine 

alan tartışmalar ilk olarak Inglehart tarafından daha sonra ise Strauss ve Howe (1991) 

tarafından ele alınan kitaplarda yeni kuşakların eski kuşaklara göre farklılıklarını 

anlatmaktadır. Bazı teorisyenler ve araştırmacılar bu kurama “Strauss- Howe Kuşak 

Kuramı“ olarak ta adlandırmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Z KUŞAĞI 

2.1. Z Kuşağı 

 
Birçoğunun aktif olarak iş yaşamında olmadığı Z kuşağı gençleri önümüzdeki 

5 sene içerisinde yavaş yavaş çalışma hayatındaki yerini almaya başlayacaktır. Z 

kuşağını kendilerinden önceki kuşaklarla ayıran en önemli özelliği doğumlarından 

itibaren teknoloji ile içli dışlı olmalarıdır. Bir bakıma bu kuşak için teknoloji ve 

yenilikler hayatlarında olmazsa olmazlarda en üst sıralarda yer almaktadır. 

“2000 yılından sonra doğanların yer aldığı kuşağa Z kuşağı adı verilmektedir. 

Bu kuşak tamamen teknolojik bir çağda doğduklarından teknoloji ile iç içe 

yaşamaktadırlar. Bu nedenle bu kuşağın üyelerine Kuşak I, İnternet Kuşağı, Next 

Generation ya da iGen adları verilmektedir. Bir diğer adları ise Instant Online (Her 

daim çevrimiçi) kuşağıdır” (Levicate, Akt. Aydın, ve Başol, 2014, s. 4). 

2.1.1.Z Kuşağının Tanımı 

 
Bir diğer adı milenyum çocukları diye adlandırılan bu grup, birçok teorisyen 

ve araştırmacının bulgularına göre 1990’lı yılların ortasında veya 2000’den sonra 

doğan çocuklardan oluşmaktadır. Fakat bu araştırmada 2000 ve sonrası çocuklar ele 

alınacağından şu anda en büyüğünün 19 yaşında olup teknoloji ile iç içe, her 

istediklerini teknoloji sayesinde eline kolayca geçirebilen, arkadaş ortamları bile 

sanal olup içine kapanık fakat bir o kadarda özgüveni yüksek olan çocuklardan 

oluşmaktadır. Z kuşağı, aile bireylerinin kendilerini çocuklarına karşı yetersiz 

gördükleri, psikolojik bunalım örneklerinin tavan yaptığı, sosyalleşme kavramının 

tarih olduğu ve teknolojiye kurban edilen bir nesildir. Z kuşağı, hayal dünyalarının 

sınırsızlığı ile cevabı bulunamayan sorular soran, aynı anda aktif bir şekilde pek çok 

işe dahil olabilen bir kapasite ile zekaları ve becerileri hayranlık uyandıran, otorite ve 

kural tanımazlık hat safhada olan, istedikleri doğrultusunda direnişleri kırılamaz 

yapıda ve haklılıkları konusunda, grup halinde hareket etmek sorgusuz sualsiz 

katılacakları eylemler arasında ilk sırada olan nesildir (Çalışkan, 2016). 



13 
 

Z kuşağının bu denli bilgili ve bilinçli olmasının nedenleri arasında kendileri 

için sürekli iyi bir eğitim beklemeleri, yaratıcılıklarını ön plana çıkartmak için sürekli 

bir destek ve özgürlükçü bir sosyal yapı beklemeleri, bazı durumlarda hiç 

çekinmeden doğruları ve gerçekleri söyleyerek yapay ve yapmacık bir  ortamdan 

uzak durmaları ve tabi ki de en önemlisi internet ve teknoloji sayesinden istekleri her 

yere ve her insana kolaylıkla ulaşabilmeleri iletişime açık olabilmeleri gelmektedir. 

Milenyum kuşağı ebeveyni olmak bir bakıma zor olsa da sadece aralarında bir 

kuşak fark bulunan aileler dünyanın getirdikleri yeniliklerin farkında olup 

çocuklarını daha rahat ve kendi fikirlerini ortaya çıkarması için daha özgür bir ortam 

sağlamaktadır. Tabi ki genel olarak hala bir korumacı ve yaşanan olaylardan ötürü 

yasakçı bir yapıya sahip olsalar da genel olarak çocuklarının daha iyi şartlarda 

yaşamasını sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Ebeveynlerinin büyük bir çoğunluğu iş dolayısıyla evde olmayan bu kuşak 

küçüklüklerinden itibaren tek başlarına yaşamaya alışmış olup genelde vakitlerinin 

büyük bir bölümünü bilgisayar, tablet veyahut akıllı cihazlarda harcamaktadır. Bu 

sebepten ötürüdür ki, ileriki yaşlarda takım çalışmaları yerine bireysel rollerin 

hayatlarında daha büyük öneme sahip olacağını düşünmektedirler. 

Milenyum kuşağı gençlerini önemsenmek, hatırlanmak ve arkadaş 

ortamlarında parlayan bir yıldız olmak istemektedir. Her zaman önemli günlerinin 

kutlanması, bu dönemlerde sürekli övülmek istemesi ilgi beklemesi ve özel 

günlerinde takın çevresinden hediyeler alması onları büyük bir şekilde mutlu 

etmektedir. Genelde tercih edilen hediyeler dönemin revaçta olan ve sosyal 

bağlantıyı koparmamak adına akıllı telefonlar, tabletler gibi elektronik cihazlardan 

oluşmaktadır. 

Kısacası z kuşağı diğer kuşaklardan biraz farklı olmakla birlikte geleceğin 25 

– 30 yılını şekillendirmesi açısından önemli bir role sahip olup kendilerinde ki 

farklılığı ve bilgeliği kullanarak sosyal yaşamımızda ve en önemlisi pazarlama 

dünyamızda büyük bir yer edineceklerdir. 
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2.1.2. Z Kuşağını Oluşturan Gruplar 

 
Z kuşağı tüm kuşaklardan sonra en son ortaya çıkan kuşak olarak 

bilinmektedir. Bu kuşak hakkında birçok araştırmacı doğum tarihleri hakkında farklı 

görüşler ortaya koysa da genellikle araştırmacılar bu kuşakla ilgili; karakteristik 

özelliklerinin, yaşam tarzlarının, aile ve sosyal yaşamlarının birbirlerine çok 

benzediği yönünde buluşmuşlardır. 

Z kuşağını oluşturan grup bir diğer adıyla gelecek nesil olarak adlandırılan bu 

kuşak 1995 yılından sonra doğmuş çocuklardan oluşmaktadır. Önceki kuşaklara 

nazaran daha iyi ve kaliteli yetişen bu kuşak kendi sağlıklarına ve hayatlarına dikkat 

etmektedir. Yaşları dolayısıyla hala iş gücüne sahip olmayan bu kuşak gelecek olan 

10 sene içinde hakim oldukları teknoloji sayesinde iş yükünün büyük bir kısmını 

yükleneceklerdir. Ailelerini her zaman yanlarında olup ekonomik anlamda en rahat 

büyüyen ve ileride alacakları eğitim sayesinde diğer kuşaklardan bir adım önde 

olacak kuşak olarak bilinmektedir. (Vatan ve Ispartalı 2013). 

Y Kuşağı’nı takiben gelmesi sebebiyle alfabenin son harfi ile simgelenen Z 

Kuşağı aynı zamanda Kristal Kuşak ve Internet Kuşağı olarak da anılmaktadır ve 

2000’ den sonra doğan bu kuşak. Kendilerini sürekli dışarıdan soyutladıkları için 

sürekli internet ortamında yeni bir şey keşfedip günlerinin yarısını akıllı cihazlarda 

ve bilgisayar başında geçirdiklerinden dolayı 1900-1945 yılları arası yaşamış olan 

sessiz kuşağın yeni versiyonu olarak karşımıza çıkması beklenmektedir. Bu nedenle 

bu çocuklar Yeni Sessiz Kuşak olarak ta adlandırılmaktadır. (Mengi, 2009) 

Bir başka araştırmacı Jane Han’a göre Z kuşağına mensup çocuklar 1996 

yılının başında doğmaya başlayıp günümüze kadar devam etmektedir. Yaptığı 

araştırma sonucu pazarlamacıların bile yeni tüketici grubunun z kuşağı olarak 

belirmesinin ardından yapılacak reklam ve promosyonların bu nesle göre hareket 

ettiğini söylemiştir. ( Jane Han, Marketers Brace for Generation Z Consumers , 

www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2007/11/123_13651.html , 10.04.2019 ). 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2007/11/123_13651.html
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Milenyum kuşağı 1995 sonrası doğan çocukları kapsayan bir kuşak olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu kuşak kendinden bir önceki Y kuşağının çocukları olup 

ebeveynlerinin sosyal ortam, internet ve akıllı cihazlarla tanışmış olmasından dolayı 

doğdukları gün itibari ile teknolojinin içinde bulunmuşlardır ve yaşamlarını bu 

şekilde devam ettirmişlerdir. 1995 ve sonrası dönemde artık ticaretin bir bölümünün 

internet üzerinden yapılması bu kuşağı bir şekilde rahatlatıp istedikleri ürünlerin artık 

ellerine gelmesini beklemektedir. Bu sayede pazarlamaya yeni bir soluk 

getirmişlerdir. (Melike Çetinsaraç, İş Dünyasının En Yenileri: Z Kuşağı, 

http://www.kariyer.net/ik-blog/is-dunyasinin-en-yenileri-z-kusagi/, 09.04.2019). 

 

Görüldüğü üzere z kuşağının doğumu ve yaşam aralığı hakkında 

araştırmacılar tarafından bir bileşme olmasa da hepsinin aynı kalıplar halinde 

milenyum kuşağını anlattığını görmek mümkün. Gerek teknolojiyi kullanma, sosyal 

medya ve yeniliklere hakim olup çabuk kavrayabilme, çabuk öğrenip uygulayabilme 

ve eğitim öğretim hayatına verdikleri değerin fazla olması araştırmacıların ne kadar 

çok ortak yönde buluştuklarının birer göstergesidir. 

2.1.3. Z Kuşağının Karakteristik Özellikleri 

 
Genel olarak bakıldığı zaman her kuşağının çocuklarının kendilerine has 

karakteristik özelleri mevcuttur. Yaşadıkları dönem itibari ile yaşamlarında olan 

değişiklikler, aksaklıklar yaşamlarında belirgin değişikliklere yol açmıştır. Buhran 

kuşağının o savaştan çıkmış ve artık yokluktan bunalmış tavrıyla oluşan çalışma 

azmi ve itaatkarlığı, BB’ların savaş sonrası kendi özgürlüklerine ve  sağlıklarına  

olan düşkünlüğünün yanı sıra ilk kez teknoloji ile tanışıp iletişimin kolaylaşması, X 

kuşağının BB’lar kadar olmasa da Türkiye’de yaşanan bazı siyasi ve sosyal 

olaylardan sonra işlerini kaybetmemek için ellerinden geleni yapması gelecek için 

birikimlerinin başlaması ve iş konusunda bir önceki kuşaklardan daha cesur olması, 

Y kuşağının artık dünyanın değişmesi ile teknolojinin kullanımının yaygınlaşması, 

kendilerini daha çabuk ifade edebilme özelliği, iş hayatında daha hevesli ve 

patronlarının verdikleri hedefleri yapma ve başarma isteği gibi dönem dönem 

değişiklik gösteren karakteristik özelliklere sahiptirler. Ve son olarak Z kuşağına 

baktığımızda göze çarpan en karakteristik özellikleri; 

http://www.kariyer.net/ik-blog/is-dunyasinin-en-yenileri-z-kusagi/
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 İyi bir eğitim alabilmek 

 Karşı taraftan anlayış ve empati kurmasını beklemek 

 Her ne olursa olsun kendi fikirlerinin önemsendiğini düşünmek 

 Bireysel olarak başarı sağlamak 

 Otoriteye karşı çıkmak, aile ile sürekli bir çatışma halinde olmak 

 Sosyal mecralardan yeni arkadaşlıklar edinip buralardan iletişim 

halinde olmak 

 Analitik düşünme yetileri oldukça fazladır. 

 Sosyal ve karşı tarafla çok kolay iletişim halinde olduklarından 

tüketicileri daha kolay anlayabilmektedir. 

 Yenilikçi ve yaratıcı 

 Hızlı ve sonuç odaklı çalışmaları 

 Öz güvenleri oldukça yüksektir 

 Bağımsız ve özgürlükçüdür 

 

 
Douglas Watt’a göre Z kuşağı x y ve BB’ler gibi ekip çalışmasına yatkın 

olmayıp bireyselliği ön plana çıkararak çalışmayı seven ve bu yüzden yapılan işlerde 

takım çalışmasına fazla katılmayan bir jenerasyon olup bu nedenle BB’lerden sonra 

gelen her kuşağın iş bağımlılıklarının azaldığını düşünüp z jenerasyonunda artık 

kurum bağlılığının fazla olmadığını söylemekle beraber iş yaşamı içerisinde olan 

milenyum kuşağı çocuklarının iş ortamında bulunurken patronlarının ve çalışanları 

arasında fazla resmiyet ve emir komuta şeklinde işlerin yürüdüğünü görürlerse bu 

duruma pek alışamamakla birlikte o kurumlarda çalışamayabilirler (Watt , 2009 ). 

Bu kuşağın bu özellikleri göstermesinin en büyük sebepleri arasında artık 

dijital bir çağda oldukları için her istediklerine saniyeler içinde erişebilmesi, uyum 

sağladığı arkadaş ortamında kabul görebilme isteğini olmasıdır. Genelde her şeye 

çabuk uyum gösteren bu kuşak kendisinin emir altında olmasından pek 

hoşlanmayacağı için kendilerini bir kural koyucu tarafından baskı altında hissederse 

bir şekilde kendi güvenlik duvarını öne çıkararak bir çatışma haline düşmektedir. 
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Bu gençler geleceğe çok değer verdiklerinden ötürü hayatlarında en çok değer 

verdikleri şeylerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim öğretim hayatını teknoloji ve 

yeniliklerle birleştiren bu çocuklar geleceğin bilim adamları, teknikerleri ve mucitleri 

olma konusunda gayet iddialıdır. Ayrıca günlerinin büyük bir bölümünü internet, 

akıllı cihazlarda geçiren Z kuşağı bakıldığında kişisel olarak çok özgüvenli ve yeri 

geldiği zaman egolu olabilmektedir. 

Z kuşağı aktif olarak internet ve teknoloji ile iç içe olduklarından dolayı her 

saniye, her dakika yeni bir bilgiye ulaşabilme durumundadır. Bu yüzden her saniye 

yeni bilgin akışının sağlanması nedeniyle Z kuşağı bu bilgilerden yararlı olanları 

kendileri için aralarından seçip lazım olan bilgileri analiz edip kullanabilme 

özelliklerine de sahiptirler. (Rothman, 2014). 

Aslına bakılırsa dönemin getirdiği şartlardan dolayı istek ve davranışlarında 

bir gariplik yoktur. Fakat ailelerinin Bir kuşak eski olmasından dolayı genellikle ev 

içinde çatışma ve kavga çıkma olasılığı bir hayli yüksektir. Z kuşağı bilindiği üzere 

otoriteyi ve kuralları fazla sevmeyen kendi özgürlükleri ve mutlulukları için ne 

yapılması gerekirse onu yapmayı tercih eden bir kuşaktır. Fakat ailelerin dönemin 

şartlarında çocuklarına bir zarar gelmesi endişeleri ile bazen baskıcı durum ortaya 

çıkmakta ve direk çocuklar tarafından ters tepilip sorunların büyümesine yol 

açmaktadır. 

2.2. Z Kuşağının Sosyal Yaşamdaki Özellikleri 

 
Diğer kuşaklardan daha farklı olan z kuşağı sosyal yaşamlarında genel olarak 

saygınlığa, sevilmeye, ilgi duyulmaya ve odak noktası olmaya önem vermektedir. İçe 

dönük bir yapıları olduğu söylense de arkadaş grupları ve sosyal çevrelerini seçerken 

kendilerine uygun çevre ve arkadaş seçimi yaparlar. Toplumsal ve sosyal konularda 

bir önceki kuşaktan çok farklı olan Z kuşağı açık görüşlü olup bir etnik köken, din, 

dil, siyasi bir ayrım yapmaksızın her şeyde eşitlikçi ve yenilikçi davranmaktadır. 

Aslına bakılırsa hayat tarzları yaşamları ve düşünceleri bir önceki kuşaklara pek 

uymadığından sürekli çatışma halinde olmaktadır. Fakat son kuşak olarak yaşayan 

milenyum çocukları bundan sonraki dönemlerde geçmişte olan bazı kural ve 

değerleri yeniden tanımlayacak gibi durmaktadır. (Gramigna, 2015) 
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Sosyal yaşamlarında eğlenceye düşkün olan z kuşağı bazen eğitimlerine 

verdikleri önemden dolayı eğlenceye vakit ayıramayınca stres ve sıkıntı içine 

düşmektedir. Bakıldığında kendinden önceki kuşak olan y kuşağı gibi rahat para 

harcamayan bu kuşak sosyal yaşamlarında daha tasarruflu ve gerektiği zaman 

gerektiği yerde para harcayan bir kuşaktır. Sosyal yaşamlarında olan arkadaşlık 

edecekleri toplulukları kendi düşüncesine uygun bir şekilde seçen bu kuşak aslında 

bunu yaparken kendi güvenliği için elinden geleni yapıp dikkatli davranmaya 

çalışmaktadır. Sonuçta yapacakları tercihler onlar için önemli olup gelecekte 

seçimlerinden dolayı kendilerine ne katacaklarını sorgulayacaklardır. 

Teknoloji ve internet sayesinde sosyal bir iletişim ve haberleşmeye açık 

olmaları ve kolaylıkla birbirleri ile haberleşme içinde olmaları z kuşağını özünde 

yalnız ve bireysel yaparken teknolojinin verdiği imkanlar sayesinde ise kalabalık bir 

ortamın içine sokmaktadır. Daha rahat bir iletişim halinde olan çocuklar gerek 

gördüğü zaman yakınlarında olmayan arkadaşları ile aileleri ile tek bir tıklamayla 

görüntülü konuşarak veya bir buluşma ayarlayarak istedikleri çevre ile sosyal 

hayatlarında buluşup rahat rahat vakit geçirmektedir. Bir nevi internet kuşağı olan bu 

kuşak y kuşağı çocukları gibi sabahtan akşama kadar ip atlamaz, top oynamaz ama 

ellerinde ki akıllı cihazlar sayesinde sanal ortamda bu oyunları oynayıp kendilerini 

dışarıdan soyutlayıp bir bakıma kendilerini eve kapatırlar. 

Z kuşağı kendilerini geliştirebilecekleri yenilikçi değişimlerden, onları 

memnun edecek aktivitelerden hoşlanırlar. Genellikle yapacakları işlerde pratik olan 

z kuşağı yapılacak işin hızlı yapılmasını ve ulaşılabilecek en kolay yoldan sonuca 

gitmeyi severler. Sosyal olarak tabir edilirler fakat iletişimlerinin büyük bir 

bölümünü internet ve telefonlar üzerinden sağlarlar. Yüz yüze konuşmak yerine daha 

kolay olan mesajlaşmak veya telefonla konuşmak onlar için daha kolay ve rahattır. 

Fakat bu kolaycılık onlar için her zaman iyi bir geri dönüş vermeyebilir çünkü 

istekleri zaman bilgiye ulaşabilen bu kuşak önceki kuşaklar gibi beklemenin ve 

sabrın değerini bilemeyecekleri için aceleci bir davranış ortaya çıkaracaklardır. Diğer 

bir yandan ise teknoloji ve gelişmeleri bu kadar yakından takip ettikleri için motor 

becerileri ve zeka düzeyleri geçmiş kuşaklardan daha üstün olacağı tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle yapılacak olan her değişim onların hayatında kolaylık 
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sağlarken bir yandan da hayatlarını bireyselliğe ve gelecek zamanda yalnızlaşmaya 

sürüklemektedir (İK Habertürk 2013). 

Genel olarak sosyal yaşamlarına ve statülerine bakıldığı zaman milenyum 

kuşağı çocukları kendilerinden emin gerektiğinde egolarını ön planda tutabilen, 

sosyal ortamlarını veya sosyal yaşantılarını internet üzerinden, sosyal medya 

aracılığıyla sağlayan ve teknoloji bilgileri sayesinde geçmiş nesillerden bir adım 

önde olan ve bununda farkında olan z kuşağı bilgiye birinci elden almaya alışkın 

olduğundan ötürü bu zamandan sonra kendilerini internet ve sosyal medyadan 

koparmak imkansızdır. Fakat bu sayede her bilgiyi istedikleri anda ulaştıkları için 

pratiklik ve zeka olarak diğer kuşakların önünde olup ileride ki 10 sene sonra çok iyi 

yerlere gelebilecekleri gibi teknoloji ve bilimde yapılacak değişikliklerin ve 

buluşların öncüleri olacaklardır. 

2.3. Ülkemizdeki Z Kuşağının Tahmini Büyüklüğü 

 
Ülkemizde 31 Aralık 2017 tarihinde yapılan sayıma göre Türkiye nüfusunun 

80 milyon 810 bin 525 kişi olduğu belirlenmiştir. Ülkemizin metropolü olan İstanbul 

nüfus sayımına göre Türkiye’deki en kalabalık şehir olma özelliğini yeniden koruyup 

%1.5 oranında artış göstererek kalabalıklaşmaya devam etmektedir. Yapılan sayımda 

2000’ den sonra doğan ve z kuşağı diye adlandırılan çocuklarının toplam sayısı 25 

milyonu aşmış olup yaş gruplarına ve cinsiyete göre rakamları ise; 

 0-4 yaş arası çocuklar 6 milyon 481 bin 849 olup, 3 milyon 326 bin 

591’i erkek çocuk, 3milyon 155 bin 258’i ise kız çocuktan oluşmaktadır. 

 5- 9 yaş arası çocuklar 6 milyon 340 bin 769 olup, 3 milyon 254 bin 

177’i erkek çocuk, 3 milyon 86 bin 592’si kız çocuktan oluşmaktadır. 

 10-14 yaş arası çocuklar 6 milyon 210 bin 870 olup, 3 milyon 188 bin 

333’ü erkek olup, 3 milyon 22 bin 537’si kız çocuktan oluşmaktadır. 

 15-19 yaş arası çocuklar 6 milyon 526 bin 587 kişiden olup, 3 milyon 

351 bin 43’ü erkek olup, 3 milyon 175 bin 544’ü kız çocuklardan oluşmaktadır 

(Türkiye İstatistik Kurumu/TÜİK, 2017). 

TÜİK’in araştırmasına göre tablo 2.1 te gösterildiği gibi z kuşağı 

çocuklarının 2080 yılana kadar ülke nüfusuna oranı belirtildiği gibidir. 
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Tablo 2.1 Z Kuşağının yıllara göre Nüfus Dağılımı 

 
Yapılan sayımda en fazla genç nüfusun olduğu illerin başında sırasıyla 

İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa ilk beşte bulunmaktadır (Türkiye İstatistik 

Kurumu/TÜİK, 2017). 

İstanbul’un gerek göç alması gerekse iş imkanlarının fazla olması nedeniyle 

genç nüfusun bu ilde fazlalaşması normal gözükmektedir. Fakat ilk beşe bakıldığı 

zaman nüfus olarak diğerlerinden daha az nüfusa sahip olan Şanlıurfa genç nüfus 

olarak Bursa’nın önündedir. Bunun nedeni ise yörede olan doğum artışının diğer 

bölgelere oranla daha fazla olmasıdır. 

Her ne kadar iş tam olarak iş gücüne adım atmasalar bile 80 milyon nüfuslu 

bir ülkenin 25 milyon gence sahip olması ileride ülkenin iş yükünü alacağını ve farklı 

sektörlerde daha fazla genç ve dinamik insanların çalışacağı anlaşılmaktadır. 

2.4. Z Kuşağının İnternet Kullanımı ve Teknolojiye Olan Yatkınlığı 

 
İnternet kullanımı ve teknolojiye yatkınlığı konusunda kendinden önceki 

nesillerden baya önde olan bu kuşak internet ve teknolojinin içine doğmuş 

olduklarından henüz 1.5 2 yaşlarındayken akıllı cihazlarla haşır neşir olup sanki 

büyük bir bireymiş gibi kullanmaktadırlar. İlerleyen yaşlarında kendinden bir önceki 

kuşak olan ebeveynleri gibi okulda verilen ödevleri, araştırmaları ve yahut ders 

çalışma etkinliklerini artık sözlük, ansiklopedi gibi kalın kitaplardan bulup onların 

içinden gerçek bilgiyi seçerek yazmaktansa internet üzerinden saniyesinde aradıkları 
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şeyleri bulup işlerini çok kolay bir şekilde halletmektedirler. Diğer bir tabirle Z 

kuşağının ilk tanıştığı sözlük veya ansiklopedi internette bulunan wikipedia’dır. 

Z kuşağı kendi eğlencelerini ve zevklerine düşkün teknoloji ve interneti daha 

doğduğundan itibaren bir uzvuymuş gibi kullanan, diğer kuşaklar gibi bir işlem için 

saatlerce araştırma yapmak yerine internetten hızlı ve titiz bir şekilde yerine getiren 

çocuklardır. Şu ana kadar yaşayan ve geçmiş kuşaklar ele alındığı zaman el, göz, 

kulak ve motor becerileri en gelişmiş kuşak olarak bilinmektedir. Teknolojinin 

gelişmesinden sonra z kuşağı daha çok yalnızlaşmış ve bireyselliğe dönüş yapmıştır. 

Fakat bu bireyselliğe dönüş onları teknolojik olarak daha çok araştırmaya ve kendi 

özelliklerini keşfetmelerine yaramıştır. Ve bu nedenle z kuşağı çocukları kendinden 

önceki tüm kuşaklardan daha iyi ve daha kaliteli eğitim alacağı tahmin edilmektedir 

(Kon, 2017). 

İnternet kuşağı olarak da adlandırılan bu kuşak, yeni teknolojik imkânlarla 

iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir arada bulunmaktadır. Bu kuşak daha önceki 

kuşaklardan farklı olarak internet sayesinde sosyal ağlara ve diğer istedikleri ağlara 

üye olabilir oralardan bilgi akışı sağlayabilmektedirler. Teknoloji sayesinde 

iletişimlerini yüz yüze yerine kamera, telefon ve sosyal mecralar üzerinden 

kurmaktadırlar ve bundan da gayet mutludurlar. Ve bu sayede istedikleri her şeyin 

ellerinin altında olduğunu savunarak artık yalnız ve bireysel bir şekilde 

yaşanılacağını savunmaktadırlar. Pratik ve hızlı düşünebilme sayesinde aynı anda 

çok fazla konuyla ilgilenen z çocukları bu sayede becerilerini geliştirerek kendilerini 

teknoloji ve internet konusunda bir kere daha kanıtlamışlardır. (Mengi, 2009). 

Milenyum kuşağı teknoloji ve interneti kendisinden daha önce tanışan X 

kuşağı gibi sadece işleri düştüğünde kullanan, iş yerlerinde ya da acil bir durum 

olunca elektronik posta yazan bir nesil değildir. Sürekli internet ve teknolojiyle iç içe 

olan bu kuşak eski kuşaklara göre bir yenilik veya heyecan verici bir şeyin aksine 

günlük rutin hayatının bir parçası olarak görmeye başlamıştır. X kuşağı gibi sadece 

işlerini halledip kapatılan bir bilgisayar değil artık günün her saati neredeyse açık bir 

bilgisayar haline gelmiştir (Bond, 2005:5) Anlaşıldığı üzere Z kuşağının ikinci ismi 

haline gelen internet ve teknoloji hayatlarında olması halinde değil fakat olmaması 

halinde birçok soruna yol açmaktadır. 
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2.4.1. Z Kuşağının Sosyal Medyaya Ulaşılabilirlik Boyutu 

 
Sosyal ağların ve teknolojinin bu kadar yaygınlaştığı dönemde z kuşağının 

sosyal medyadan uzak kalması yadsınamaz bir durum olmuştur. Genellikle birden 

fazla sosyal medya hesabına sahip olmaları bunun göstergesi olmuştur. Genel olarak 

z kuşağı çocukları sosyal mecralar sayesinde arkadaşlık kurup, bu arkadaşlar ile 

dijital kanallar üzerinden iletişim kurmaktadırlar. Z kuşağı çocuklarının özgüvenleri 

yüksek olmasına karşın kendilerini sosyal medyada daha iyi ifade edebildiklerini 

düşündüklerinden bu mecraları aktif olarak kullanmaktadırlar. 

Dijital bir dünyaya geçiş yaptığımız bir dönemde artık sosyal medyaya atılan 

bir resmin ne kadar tıklandığı, ne kadar beğenildiği büyük bir önem taşımaktadır. 

Buna göre bile kendi arkadaş gruplarını oluşturup aynı frekansta olan çocuklarla bilgi 

alışverişinde olmak istemektedirler. 

Ipsos 2013’te yaptığı ‘Çocukların Alışkanlıkları Değişiyor: Televizyonun Yerini 

İnternet Alıyor’ adlı raporda 4-14 yaş arası çocukların sosyal medya, yaşam tarzı, 

teknoloji sahipliklerini incelemiştir. Bunlar; 

 Her beş çocuktan birinde sosyal platformlara üyeliği vardır 

 Okuldan arta kalan vakitlerinde haftada 11 saat internette zaman 

geçirmektedir 

 %92’si sadece okul işlerini yapmak için kullandığını söylemektedir 

 %62’si video izlemek ve şarkı dinlemek için kullanmaktadır 

 %51’i oyun oynamak için 

 46’si ise sosyal platformlara girebilmek için kullanmaktadır 

 Çocukların %95 i televizyon izlerken %54’lük kısmı internet ve  

sosyal medyada zamanını harcamaktadır 

 Hane sayısına bakılarak alınan yüzde oranı %74’ünün evinde 

bilgisayar ve %62’sinin evinde internet hattı mevcuttur 

 İnternet ve sosyal platformlar hayatlarına girmeye başladıktan sonra 

televizyon yerini bu mecralara bırakmaya başlıyor 

 Özellikle 12-14 yaş arası erkek çocuklara sorulan sorularda %57’si 

internetten kesinle vazgeçemeyeceklerini dile getirmiştir. 
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Görüldüğü gibi sosyal medya kullanımında genç kuşak bir hayli ilerde olup 

sosyalleşme ve iletişimin sağlandığı en büyük ağ dijital kanallardır. 

(https://www.ipsos.com/tr-tr/cocuklarin-aliskanliklari-degisiyor-televizyonun-yerini- 

internet-aliyor ) 

 

İnternet ve teknolojinin bu kadar geliştiği dönemde kendilerinden bir önceki 

kuşak olan Y kuşağı çocuklarından sosyal hayat olarak daha farklı yaşamaktadırlar. 

Genel olarak y kuşağının arkadaş edinme, belli bir topluluğa dahil olma gibi 

sosyalleşme isteği sokaklarda oynanan oyunlardan, birlikte buluşulan ve bilgi 

paylaşımı yapılan kafelerden oluşurken z kuşağı gençlerinin bu tür sosyalleşme 

çabaları sosyal medyanın tüm dünya üzerinde kullanıldığından farklı ülkelerdeki 

insanlar, farklı kültürler ile daha kolay iletişim haline geçebilecekleri dijital kanallar 

üzerinden gerçekleştirmektedirler. Kendilerini ifade edebildikleri gruplara üye olarak 

o gruptaki insanlarla sosyalleşmenin daha rahat ve kolay olduğunu düşünmektedirler. 

Son zamanlarda dünyaca ünlü olan videoların aynı versiyonlarının tekrar 

tekrar çekilmesi yada farklı dijital kanallar sayesinde fenomen olmuş insanların 

çektikleri videolardan yaptıkları paylaşımlardan etkilenerek o paylaşımlara benzeyen 

paylaşımlar yaparak sosyal medya kullanıcısı olan dünyadaki herkese ulaşmak 

aslında bir ‘hashtag’ kadar uzakta olduklarını bilmektedirler. 

Sonuç olarak dijital kanalları avuçlarının içi gibi kullanan Z kuşağı 

gençlerinin sosyal medyaya ulaşılabilirlik boyutu aslında nefes almak kadar gündelik 

bir davranışa dönüşmüştür. 

2.4.2. Z Kuşağının İnternete Ulaşılabilirlik Boyutu 

 
Teknoloji ve internet kuşağı olarak ta bilinen bu kuşak internete ulaşma 

konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamaktadır. Doğumlarından itibaren akıllı cihazlar, 

tabletler ve bilgisayarların içinde büyüyen bu nesil belirli bir yaşa geldiklerinde bu 

aletleri kendi uzuvları gibi kullanmaya başlayıp hayatlarının bir parçası haline 

getirmişlerdir. 

Metropol veya büyük şehirlerde yaşayan z kuşağı çocukları şehrin kalabalığı 

ve ailenin koruma içgüdüsü ile birlikte kendilerini bu dijital dünyaya kanalize edip 

https://www.ipsos.com/tr-tr/cocuklarin-aliskanliklari-degisiyor-televizyonun-yerini-internet-aliyor%2C2013
https://www.ipsos.com/tr-tr/cocuklarin-aliskanliklari-degisiyor-televizyonun-yerini-internet-aliyor%2C2013
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dış dünyadan bir bakıma dijital kanallar sayesinde koparak kendi sosyal çevresini 

internet üzerinden oluşturması yadsınamaz. İnternet ile içli dışlı olan bu çocuklar 

kendilerini belirli konularda çok iyi bir şekilde geliştirip yaratıcılıklarını ortaya 

çıkardıkları gibi reel dünyada bazı ufak tefek sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. 

Ofcom’un 2017 yılında yaptığı bir rapor olan ‘Çocuklar ve Ebevenyler: 

Medya Kullanımı ve Tutumları’ adlı raporunda genç kuşağın sosyal medya ve 

internet kullanımı hakkında birçok yeni bilgi elde edebiliyoruz. Bunları; 

 12-15 yaş arası çocuklar haftada ortalama 18 saatini cep telefonuyla, 

ortalama 14 saatini televizyon izleyerek ve ortalama 12 saat ile en az oyun 

oynayarak geçirmektedir. 

 Kızlar ve erkekler karşılaştırıldığında bu yaş grupları içinde 

çocuklardan haftada en fazla oyun oynayan grup erkek çocuklarıdır. 

 12-15 yaş arası kız çocukları erkeklerin aksine oyun yerine sosyal 

medyada  ve internette ortalama 21 saat çevrim içi olmaktadır. 

(https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy- 

research/childrens/children-parents-2017) 

 

Genel olarak bakıldığı zaman milenyum kuşağı çocuklarının internete 

ulaşılabilirlik boyutu ellerinde akıllı telefonlar olduğu sürece her saniye 

gerçekleşmektedir. 

2.5. Alışverişte Sosyal Medyanın Z Kuşağı Üzerindeki Etkileri 

 
Teknolojinin gelişimi ve internetin neredeyse tüm evlere girdiğini 

varsayarsak, artık pazarlamanın tam olarak yüz değiştirdiğini söylememiz 

mümkündür. Geleneksel pazarlama artık yerini teknoloji çağının getirdiği yeniliklere 

bırakmaya başlamıştır. Bunların başında Influencer pazarlama dediğimiz dijital 

pazarlama stratejisi gelmektedir. Influencer pazarlama denince akla fenomenlerin 

veya büyük takipçi kitlesine sahip olan markaların sosyal medyaları veya dijital 

kanalları üzerinden herhangi bir ürünü tanıtması veya o ürün hakkında deneyimlerini 

anlatması ile yapılan pazarlama stratejisidir. Bir diğer isimleri ile fenomenlerin bu 

ürünleri tanıtmada kullanılması takipçileri tarafından ürünün sağlamlığını, 

güvenilirliği ve kullanışlı olup olmadığı konusunda ikna yeteneklerinin güçlü 

https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-parents-2017
https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-parents-2017
https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-parents-2017
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olmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak ınfluencerlar toplum tarafından kabul 

görmüş belirli bir kitleye seslenebilen sporcu, şarkıcı, iş adamı ve fenomenler gibi 

tanınmış isimlerden seçilmektedir (https://www.tipeffect.com/tr/influencer-ne- 

demek-influencer-nedir/). 

 

Genel olarak yeni çıkacak bir ürünün tanıtımı geleneksel pazarlama ve reklam 

işleri ile bu dönem itibari ile zor olacağından billboardlara, televizyon reklamlarına 

verilecek paraların daha cüzi bir miktarı sosyal medya fenomenlerine verilerek hem 

ürünün tanıtılması hem de ürünün en kısa zamanda ulaşılabilecek bir konuma 

getirmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Geleneksel yöntemler gibi sadece tek taraflı 

bir geçişin olduğu reklam yerine fenomenlerin dijital kanalları vasıtası ile tanıttığı 

ürün hakkında kullanıcıların soru sorama hakkının olması o konu hakkında yorum 

yapması ve karşılık bulması sebebiyle bu influencer pazarlama tüketiciyi daha çok 

tatmin ederek, fenomenlerin takipçileri olan kişilerin ürünü satın alma çabasına daha 

kolay itmektedir. Genel olarak bakıldığında ürünün ilk sadık müşterileri ve 

kullanıcıları influencerın takipçileri ve ürüne gerçekten bağlı olan kişilerden 

oluşmaktadır (https://creatorden.com/influencer-marketing-nedir/). 

 

Bu sebeple yapılacak yeni pazarlama stratejilerinde tüketicinin istediği 

aslında yeni çıkacak bir ürünün gerçekten de kendilerine yakın hissettikleri bireylerin 

tanıtması o ürüne karşı güvenin kazanılması ve satın alma alışkanlıklarının elde 

edilmesidir. Günümüz kuşağına bakarsak rol model aldıkları kişilerin reklamını 

yaptığı, tanıttığı birçok ürün için ödeme yaptığını ve o ürüne sahip olduğunu 

bilinmektedir. 

Gelişen çağ ve imkanlar neticesinde internet üzerinden yayın yapılan yeni 

platformlar çıkmasından dolayı artık geleneksel medyanın önemini kaybettiğini 

görmekteyiz. Yeni nesil çocuklar artık istedikleri videoları, dizileri, filmleri, 

dinlemek istedikleri şarkıları, izlemek istedikleri klipleri eskiden olduğu gibi 

televizyon başında zaman harcayarak değil, dijital kanallar aracılığı ile istedikleri 

sanatçılara, artistlere veya kendilerine rol model olarak gördükleri kişilere 

saniyesinde ulaşabilme imkanları vardır. 

https://www.tipeffect.com/tr/influencer-ne-demek-influencer-nedir/
https://www.tipeffect.com/tr/influencer-ne-demek-influencer-nedir/
https://creatorden.com/influencer-marketing-nedir/
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Bu platformlar üzerinden yayın yapan dijital kanallar sayesinde ülkemizde 

son dönemlerde internet fenomenleri baya bir artış göstermekle kalmadı, artık bu 

kişiler kendileri çektikleri klipleri, filmleri ve yazdıkları kitapları geniş kitlelerle 

buluşturmak için ellerinden geleni yapmaya başlamışlardır. Ülkemizde dijital 

düşkünlüğün çok fazla olması sebebiyle bu fenomenleri genç kuşak kendilerine rol 

model olarak seçerek onların yaptıklarını, giydiklerini, canlı yayın yaparken 

çaldıkları şarkılara bile çok dikkat ederek onlar gibi yaşamaya çalışmaktadır. 

Genel olarak erkek üyelerin daha çok oyun, şarkı ve film kategorilerinde ön 

planda olduğunu görsek te, kız çocukları daha çok makyaj, kıyafet, takı gibi daha 

kadınsı platformlara yöneldiğini görmekteyiz. Fenomen olarak tabir edilen kişilerin 

açtığı sayfalar milyonlara yakın takipçisi ve hayranı bulunmakla beraber bu insanları 

örnek alan ve onlar gibi yaşamaya çalışan bir sürü genç kız ve erkek çocuk 

bulunmaktadır. 

Bu hayran kitlesine sahip olan fenomenler çok çabuk ve seri şekilde kendi 

kullandıkları ürünleri tanıtabilir ve kitleler halinde o ürünün satılmasın 

sağlayabilmektedir. Yeni nesil olan z kuşağının hemen hemen hepsi bu fenomenlere 

göre alışveriş hayatını düzenlemekte, veya gidecekleri bir filmde ilk önce onların 

yorumlarını dinleyerek karar vermektedir. Z kuşağı rol model olarak gördükleri bu 

kişilikler için hiçbir şekilde zorlanmadan ve tereddüt etmeden para harcayabilir. Aynı 

şekilde arkadaşlarını da etkileyerek o markanın sıkı bir takipçisi olmasını 

sağlayabilmektedir. 

Bu sebeptendir ki globalleşen dünyada artık dijital kanalların geleneksel 

pazarlamaya göre bir adım önde olduğu görülmektedir. Yapılacak herhangi bir ürün 

tanıtımı veya pazarlaması o ürünün hangi kitleye hitap ettiğini bilmek ve ona göre 

döneminde fenomen olmuş bir kişinin burada marka yüzü olarak kullanılması veya o 

ürünü kendi dijital kanalı üzerinden tanıtması piyasaya çıkacak ürün açısından son 

derece önemli olup güçlü bir şekilde pazar payından pay alması sağlanabilmektedir. 
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2.5.1. Fenomenler 

 
Dijital kanallar üzerinden binlerce abonesi olan bu grup influencer 

pazarlamada kendilerini takip eden kişilerin samimiyetini, güvenini kazanıp hedef 

kitleyi yakaladıktan sonra istedikleri ürünlerinin tanıtımlarını yaparak ürünün 

pazarlamasında ve satışında büyük bir pay sahibidir. 

Günümüz dijital dünyasında genç kuşağın takip ettiği fenomenler, gerek 

giyimleri ile gerekse kullandıkları ürünler hakkında bilgi verip z kuşağının ilgisini 

çekmeyi başarmıştır. Z kuşağının hayran olduğu kişilerin kullandıkları ürünleri satın 

alma aşamasında tereddüt yaşamadan dijital kanallar üzerinden alışverişlerini 

gerçekleştirmeleri takip ettiği fenomen kişilerin bu ürünlerin tanıtımını yapmasında 

büyük bir etkisi vardır. 

2.5.2. Kişisel Bloglar 

 
Kendilerini blogger diye de adlandıran bu grup, belirli bir ürün hakkında kısa 

kısa videolar çekip veya kullandıkları ürünlerin özelliklerini dijital kanallar 

üzerinden kendi internet sitelerine yükleyerek, takipçilerinin bu ürünler hakkında 

bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. 

Sosyal medya ve interneti çok iyi bir şekilde kullanan z kuşağı satın  

alacakları ürün hakkında sadece tek bir yere bağımlı kalmadıkları gibi birçok blogger 

arasından seçim yapıp ürünlerini karşılaştırma ve kullanım kolaylıklarını öğrenme 

konusunda büyük bir şansa sahiptirler. 

Bu sebeple dijital kanallar üzerinden satın alma gerçekleştiren Z kuşağı 

gençleri için bloggerların çektikleri videolar büyük bir önem taşımaktadır. 

2.5.3. Fiyat 

 
Dijital kanallar üzerinden veya internet üzerinden satın alım yaparken 

istenilen ürünün birden fazla farklı ücretle satışa sunulduğunu görmek mümkün 

olmaktadır. Günümüzde artık reel mağazalar yerini internet mağazalarının aldığını 

kabul edersek piyasaya sunulacak ürünün fiyat aralığını belirleyecek olan etkenlerin 
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başında rekabet edilen diğer firmalar geleceğinden bir ürünün fiyatı her mağazada 

farklılık göstermektedir. 

Günümüz Z kuşağı gençleri internet ve teknoloji ile bu kadar içli dışlı olurken 

satın alacakları ürünün fiyatını, kendilerine olan faydasını karşılaştırıp alacakları 

ürünleri daha ucuza satın alırken yapacakları alışverişleri güvendikleri mağazalardan 

tercih etmeye özen göstermektedirler. 

2.5.4. Kalite 

 
Z kuşağı gençleri satın alacakları üründe fiyatının aksine o ürünün kalitesine, 

markasına çok önem vermektedirler. Kendi arkadaş grupları içinde beğenilme 

içgüdüsü ile yaşayan z kuşağı aldıkları herhangi bir ürünün arkadaş çevresi 

tarafından beğenilmesi, ilgi görmesi z kuşağının kişisel tatmin duygusunu geliştirdiği 

gibi çevresi tarafından kabul görmüş gibi hissettirmektedir. 

2.5.5. Güvenilirlik 

 
Z kuşağının bir diğer üzerinde durduğu konu ise alışveriş yaparken sanal 

mağazaların ve fenomen grubunun tanıttığı ürünlerin güvenilir olup olmaması 

konusudur. Alınacak ürünün bir benzerinin ellerine ulaşması, sahte ürünlerin ellerine 

ulaşması internet üzerinden yapacakları alışverişleri azaltacağı gibi sosyal 

platformlar üzerinden satıcı mağazayı zor duruma sokabilecek açıklamalarıyla büyük 

bir kitleye seslerini duyurabilmektedirler. 

Bu nedenle dijital kanallar üzerinden satış yapan siteler, fenomenler ve 

bloggerların en son yapmak istedikleri şeylerin başında şimdinin ve geleceğin 

müşterilerini ellerinde tutmak için biraz daha fazla dikkat edip onların güvenini 

kazanmak olmalıdır. Memnun ettikleri her z neslinin çevresine verdiği feedbacklar 

sayesinde hem müşteri potansiyelinin artması sağlanacak hem de kendi mağazasının 

popülerliği ve güvenilirliği günden güne artmış olacaktır. 
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2.5.6. Ürün Skalasının Genişliği 

 
Bundan sadece 10-15 yıl öncesine bakıldığında satın alınacak bir ürünün 

temini için farklı farklı mağazalar gezmek, farklı farklı yerlere gidip belki birkaç 

günümüzü harcamamız gerekmekteydi. Fakat günümüz şartlarında artık 

oturduğumuz yerden onlarca mağazayı 1 saat içinde gezip alacağımız ürünleri sadece 

bir tık ile seçebilmekteyiz. 

Sadece satın alınacak ürünün belli olması ve yüzlerce dijital mağazanın 

olduğunu söylemek gerekirse yapacağımız alışverişlerde mağazanın ürün skalasının 

geniş olması bir tüketici tarafından tercih edilme sebepleri arasında ilk sıralarda yer 

almaktadır. 

Z kuşağının satın alma işlemi sırasında belirli bir ürüne sabit kalmayıp sürekli 

yenilik aramaları sebebiyle bir mağazanın ürünün skalasının genişliği en çok bu 

kuşağının ilgisini çekmektedir. Bu sebepten dolayı bir ürünün ikamesi, farklı 

ürünlerin bolluğu z kuşağını alışverişe çeken bir diğer etmendir. 

2.6. Z Kuşağının Eğilimleri 

 
Z kuşağına bakıldığı zaman x ve y kuşağından ayıran birçok özelliklerini 

bulmak mümkündür. Giyim tarzlarından yaşam tarzlarına, alışveriş alışkanlıklarına 

hatta dinledikleri müziklerden izledikleri filmlere kadar her şey diğer kuşaklardan 

onları ayıran önemli özellikleri olmuştur. Yaşadıkları dönem tam bir internet dönemi 

olduğu için hayatlarında olmazsa olmaz yeri yine akıllı cihazları kaplamaktadır. 

Onlar için internetsiz geçirilecek süre kayıp sayılmaktadır çünkü her saniye yeni bilgi 

ile donatılan internet z kuşağını diğer kuşaklardan daha çabuk öğrenen ve daha kolay 

bilgiye erişebilen bir kuşak yapmıştır. 

Z kuşağı dünyaya geldiği andan itibaren teknoloji ile iç içe olmasından ötürü 

istedikleri bilgiyi istedikleri zaman birinci ağızdan öğrenmektedirler. Bu durum 

onları kendilerini daha özgüvenli olmasını sağlamakla beraber artık eskisi gibi 

günlerce araştırma yapmak yerine internette saniyesinde bilgiye ulaşmanın verdiği 

rahatlıkla yaşamayı öğretmiştir. Zamanlarının çoğunu dijital kanallar üzerinden 

paylaşım yaparak, arkadaşları ile bu kanallar üzerinden etkileşim kuran gerektiği 
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zaman evlerinden çıkmadan alışverişlerini bu kanallar üzerinden yapan z kuşağının 

vazgeçemediği eğilimlerinin başında sosyal ağlar ve internet gelmektedir. 

Z kuşağı bakıldığı zaman alışveriş esnasında baya bilinçli olup para kullanma 

ve mali açıdan bilinçli bir nesil olarak karşımıza çıkmaktadır. Alacakları ürünler için 

daha önceden internetten araştırma yapan bu kuşak, döneminin kendilerine 

kazandırdığı eğilimlerden biri olarak teknolojiyi kullanma konusunda büyük bir 

başarıya sahip olan bu kuşak alacakları ürünlerin nerelerde daha ucuza olduğu 

araştırıp ondan sonra alışverişlerini yaparlar (Sladek ve Grabinger, 2013: 4). 

2.6.1. Gerçekçi Olaylar 

 
Z kuşağı gençleri herhangi bir ürünün tanıtımı yapılırken veya reklam olarak 

televizyonda seyrederken oyuncunun kendi içerinden halk tarafından sevilen sayılan 

insanlar tarafından ürünün tanıtılmasını istemektedir. Böyle insanları reklam 

filmlerinde görmek onları hem daha çok inandırmakla beraber hem de o ürünü 

almaya teşvik etmektedir. Bunun dışında reklamlarda olan olayların bir film örgüsü 

gibi senaryo yerine daha çok gerçeğe yakın ve doğal olarak sergilenen bir ortamda 

yapılmasını istemektedir. 

Kurgulanan hiçbir şeyin gerçeği yansıtmayacağını düşünen z kuşağı tanıtılan 

ürün hakkında istedikleri bilgilere internet aracılığıyla ulaştıklarından ötürü reklam 

filmlerinin daha çok gerçeğe yakın ve onlara güven veren kişiler tarafından 

oynanmasını istemektedir. 

2.6.2. Sosyal Ağ Ve İnternet 

 
Z kuşağını gözlerini dünyaya açtıklarından itibaren teknoloji ve internetle 

tanışmıştır. Bu sebeptendir ki interneti ve dijital kanalları artık kendi fiziksel 

dünyalarından ayırt etmek yerine, interneti ve fiziksel dünyalarını birleştirip o şekilde 

yaşamaya başlamışlardır. İstedikleri zaman bilgiye ulaşabildikleri, arkadaşları ile 

iletişime geçebildikleri veya ihtiyaç doğrultusunda alışverişlerini saniyesinden 

yapabildikleri için bu kuşakla interneti ayırtmak pek mümkün değildir. (Sladek ve 

Grabinger, 2013: 1). Ve bu teknolojik gelişmelerin sonucunda hıza alıştıkları için 

sabredemez eski kuşaklar gibi mektup atıp cevabını beklemek onlara resmen eziyet 
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gibi geldiği için, karşılıklı iletişimin oldukça hızlı olmasını istemektedirler. Bu 

yüzden artık arkadaşları ile etkileşim halinde olurlarken anlık mesajlaşma 

platformlarını kullanıp daha çabuk geri dönüş almak istemektedirler. (Arthur, 2016). 

Z kuşağı bireyleri, teknolojiye ve sanal ortamlara duygusal olarak bağlıdırlar. 

Teknoloji ve sosyal medya, Z kuşağının sosyal hayatının en önemli parçalarından 

birisidir. Teknoloji ve sosyal medyanın olmadığı bir dünyayı hayal etmek, bu kuşak 

için oldukça zordur. Amerika Birleşik Devletleri’nde z kuşağı üzerine yapılan bir 

araştırma sonucuna göre bu yaştaki çocuklara bilgisayar ve akıllı cihaz kullanımına 

izin verilmemesi halinde çocukların %79’unda stres ve sinir belirtileri göstermiştir. 

(Grail Research, 2011: 8). 

2.6.3. İnteraktif Paylaşımlar Ve Online Satın Alma 

 
İnternet kuşağı olan milenyum gençleri bu dönemde daha çok alışverişlerini 

internet üzerinden yapmakta ve daha hızlı kolay olsun diye gerektiğinde ailelerinin 

kartlarını kullanmaktadır. Bu sebepten ötürü dönemin getirdiği yeni pazarlama 

stratejileri gereği artık durağan ve sadece tek yönlü pazarlama bir işe yaramazken 

genç kuşağın ilgisini çeken ve tanıtımları izledikten sonra bir alım duygusu yaratacak 

yeni fikirlerin ortaya çıkmaya başlaması gerektiğini düşünen şirketler artık 

pazarlamaya bir boyut atlattırarak interaktif paylaşımlar, ilanlar, billboardlar yaparak 

tüketiciyi kendisine çekmenin bir yolunu bulmaya çalışmaktadır. 

Genç kuşağın artık internet üzerinden daha fazla alışveriş yapmasını fırsat 

bilen büyük şirketler online satışlara yeri geldiğinde indirimler kampanyalar yaparak 

ellerindeki müşteriyi kaçırmamak hem de onlarla beraber gelecek yeni müşterilerin 

farklı satın alım gücünden yararlanmak istemektedir. Artık birçok işlemin online 

olduğunu var sayarsak ve kullanıcı profillerinin artık reel marketler yerine online 

marketlerden satın alma işlemlerini gerçekleştirdiğini gören şirketlerin daha fazla 

internet üzerinden satış yapma isteklerinin nedenleri anlamış olmaktayız. Hem genç 

nüfusun teknoloji ve internet bilgisi hem de ürün alma sıklığı karşılaştırıldığında 

artık z kuşağının ve genç neslin bir bakıma online satın almadaki payının 

yükseldiğini söyleyebilmekteyiz. 
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Dünya genelinde büyük otomotiv firmaları, telefon firmaları bile artık  

internet üzerinden interaktif ilan vererek tüketiciye kendi ürünlerini daha rahat ve 

kolaylıkla tanıtma fırsatı sunmaktadırlar. Bu sayede hem genç kitleye ulaşabilen 

şirketler bir bakıma ürünlerinin satışını arttırırken internet üzerinden reklam vererek 

hem daha fazla kitleye hitap ediyor hem de televizyon reklamlarından daha ucuza bu 

pazarlama stratejilerini tüketiciye sunmuş olmaktadır. Bu sebepten ötürü interaktif 

paylaşımlar gün geçtikçe artmaktadır. (http://www.mediacatonline.com/zekice- 

hazirlanmis-16-interaktif-ilan/). 

 

2.6.4. İleri Teknoloji Bilgisi 

 
Milenyum çocuklarının aslında çocukluktan beri internetle içli dışlı olarak 

büyümesi aslında onların teknolojiye ve yeniliklere ne kadar açık olduklarının bir 

diğer göstergesidir. Okuldan veya işerinden arta kalan zamanı internette ve dijital 

kanallarda geçiren bu çocuklar istediklerini elde etme konusunda diğer kuşaklardan 

bir adım önde olup her şey sadece parmaklarının ucunda olduğunun bilincindedir. 

Alacakları herhangi bir kıyafet veya aksesuarda daha önceden neyin moda olduğu 

araştırıp aldıklarından ötürü kendi kalitelerine ve estetiklerini çok önem vermektedir. 

Arkadaş çevresi veya girdikleri bir ortamda ilgi odağı olmak isteyen bu gençler 

internette takip ettikleri moda akımları sayesinde diğer insanlardan daha önce bu 

akıma dahil olduklarından ötürü kendilerinde bir özgüven ve aşırı bir inanç 

hissetmektedirler. 

Z kuşağı için başka bir önemli seçim kriteri ise kolaylıktır. Teknolojinin her 

geçen gün hayatı kolaylaştıran yenilikler sunması, Z kuşağı bireylerinin kolaylık 

konusunda beklentili ve ısrarcı olmasına sebep olmaktadır. Z kuşağı gençleri 

yaptıkları alışverişlerde en büyük beklentileri aldıkları ürün ve hizmetin kendilerine 

kolaylık sunmasıdır. Ürünlerin kullanımı kolay ve o dönemde o ürünün faydası kendi 

hayatlarını kolaylaştırıyorsa bu kuşak için o ürün hem güzel hem de kullanışlı bir 

ürün olmaktadır. (Wood, 2013: 1-2). 

http://www.mediacatonline.com/zekice-hazirlanmis-16-interaktif-ilan/
http://www.mediacatonline.com/zekice-hazirlanmis-16-interaktif-ilan/
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2.6.5. Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 
Z kuşağı gençleri kendi sorumlulukları her zaman bilen eğitim hayatlarına 

çok değer veren bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji sayesinde 

dünyanın her tarafından istedikleri dakika haber olan bu kuşak kendi 

sorumluluklarının haricinden dünyanın daha güzel ve yaşanır bir hale gelmesi için 

sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duymaktadır. Son dönemlerde 

nesli tükenen hayvanlara karşı başlatılan mücadelede ön saflarda olan bu kuşak 

özellikle çevre konusunda çok hassa ve bilinçlidirler. Bu sebeple zaten yeşil ürün 

kullanmaya çok dikkat etmektedirler. (Grail Research, 2011: 2). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİJİTAL KANALLAR 

Dijital nesil olarak ta bilinen Z kuşağı gençleri artık ellerinden düşürmedikleri 

akıllı telefonlar ile sürekli dijital kanallar aracılığıyla çevresi ile iletişim içinde 

bulunmaktadır. Gününün çocuğunu akıllı cihazlar ile geçiren Z kuşağı gençleri 

arkadaş çevrelerinde konuştukları konular artık dijital kanallar üzerinden paylaşılan 

resimler, videolar bu paylaşımlara gelen beğeni ve yorumlar üzerinden olmaktadır. 

3.1. Dijital Kanal Tanımı 

 
Dijital kanal kavramı tarihte ilk kez San Francisco’da faaliyet gösteren 

Guidewire Group’un kurucularından olan Crish Shipley tarafından ortaya atılmıştır. 

Crish’e göre sosyal medya; çevrim içi bilgi, iletişim ve yapılacak işlerde destek 

sağlayacak tüm kanalları ve sosyal ağları içerir (Hayta, 2013: 67). 

Dünyada artık hemen hemen herkesin elinde bir telefon veya akıllı cihazın 

olduğu bilinmektedir. Bakıldığında akıllı cihazların artık çocuklara hatta 3-5 yaş 

arası çocukların ellerinde olduğunu bile görebiliyoruz. Bunun üzerine Business 

Wire’da yayınlanan bir araştırmaya göre; Z kuşağının dünyaya hakim olmaya 

başlamasından sonra 2007 yılında dünya da 373 milyon kişi dijital kanallarda ve 

herhangi bir sosyal platformda üyeliği bulunmaktadır. Yıllar geçtikçe teknolojiye 

iyiden iyiye alışan insanoğlu 2009 yılında 600-650 milyonu aşan bir şekilde sosyal 

platformlarda varlığını göstermeye başlamıştır. Buda dünya nüfusunun artık dijital 

kanallara ve sosyal medyaya alıştığını gösterirken, 2012 yılından sonra bu sayının 1 

milyarın üzerinde kullanıcıya ulaşacağı öngörülmektedir (Odabaşı ve Odabaşı, 2010: 

179). 

Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olduğu artık yadsınamaz bir gerçek 

olmakla beraber, yaşadığımız zaman itibaren sürekli yeni bilgi, birbirimizle iletişim 

sağlamak adına yeni gelimeler ve yeni teknolojilere ihtiyaç duymaktayız. Nitekim 

teknoloji çağında olduğumuz için bunlara ulaşmak artık zor bir durum olmaktan 

çıkmaktadır. Dijital kanalları kolay bir şekilde anlatmak gerekirse; ulaşılmak 

istenilen topluluğun sosyal mecralara katılımının olduğu, bu mecraların 
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geliştirilebilir, ikili ilişkilerde iletişim halinde olunan ve dijital kanallar içerisinde 

kendi düşüncesine yakın olan kişileri barındıran çevrim içi bir kanal olarak 

açıklayabiliriz (Kalafatoğlu, 2010: 17). 

Dünya üzerinde artık bir teknoloji ve internet çılgınlığı yaşandığından dolayı 

insanlarla iletişime ve etkileşime yüz yüze geçmek yerine bunları sanal ağlar 

üzerinden yapmak daha kolay hale gelmiştir. Dijital kanallar üzerinden bir topluluğa 

uluşmak ve farklı kitlelere hitap etmek artık daha kolay ve zahmetsiz olup ayrıca 

maliyet açısında da uyguna gelmektedir. Bir veri tabanı üzerinden milyonlarca kişiye 

ulaşabilen şirketler kullanıcı sayısı fazla olan dijital kanallarla anlaşıp oralara reklam 

verebilmektedir. Bu olay hem pazarlama açısından daha karlı olup ürüne uzak olan 

insanların bile bir tıkla ürünü alabilme imkanı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra belirli 

bir tüketici kitlesi olan bir şirketlerin belirli zamanlarda yaptığı kampanyalar, 

indirimler gibi özel günlerini artık e-mail ve sms yoluyla tüketicilerine aktarması 

sadece saniyeler sürmektedir. 

Dünya üzerinde internet kullanımın ne kadar yaygın olduğunu araştıran 

İnternet World Stats grubu 31 Aralık 2017 itibari ile; 

 Dünya nüfusunun 7 milyar 634 milyon 758 bin 4268 kişi olduğunu 

 Bu nüfusun 4 milyar 156 milyon 932 bin 14 kişisinin internet 

kullandığını 

 Dünya nüfusunun yarısından fazlasının Asya kıtasında bulunduğu için 

%48.7 oranında internet kullanımı oranının en yüksek olan kıta olduğunu 

 2000- 2018 arası tam olarak internet kullanımı %1052 oranında artış 

yaptığını araştırma ile saptamıştır. 

Buda göstermektedir ki her 2 insandan birinin evinde internetin olduğu ve 

artık teknolojinin insanlar açısından bir ihtiyaç olarak duyulduğu bir ortam 

oluşmaktadır (https://www.internetworldstats.com/stats.htm) 

 

Dijital kanalların bu denli revaçta olmasının bir diğer önemli sebebi ise 

2000’den sonra doğan Z kuşağının sürekli internet ve dijital kanallar üzerinde 

saatlerini geçirmesinden dolayı pazarlamacılar açılan yeni pazar ağının fark edip 

dijital kanallar üzerinde sürekli bir uyarıcı gibi reklam almasından ve geniş kitleye 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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ulaşabilme imkanı sayesinde tüketiciye çok kolay bir şekilde ulaşmasıdır. Bir diğer 

sebep ise; Z kuşağının gün içerisinde yaptıkları tüm aktiviteleri, mobil cihazlarda 

oynadığı tüm oyunlarla ilgili bilgileri dijital kanallar üzerinden internete yükleyip 

arkadaşlarını ve diğer insanları bir şekilde bilgilendirdiği için yeni model pazarlama 

olan dijital kanal üzerinden pazarlama bu paylaşılan fotoğraf ve videolar sayesinde 

yeni çağa ayak uydurabilmek için nelerin moda olduğunu, nelerin artık daha fazla 

satabileceğini, öğrenerek yeni pazarlama stratejileri yaparak tüketiciye çok kolay bir 

şekilde ulaşabilmektedir. 

3.2. Dijital Kanalların Özellikleri 

 
Dijital kanallarda yapılan paylaşımlar artık bütün herkes tarafından görülüp 

beğenilmekte hatta yapılan paylaşımın altına yorumlar bile gelmektedir. Artık 

insanlar teknoloji sayesinde her saniye birbirleri ile iletişim halinde olduklarından 

dolayı kendi hayatları dışında başkalarının hayatlarını da çok rahat bir şekilde takip 

etmektedirler. Ülkelerinde popüler olan kişilikler veya yurt dışında ünlü olan 

insanlarla bile gerektiği zaman iletişim haline geçebilmekte onların paylaşımlarına 

yorumlar yazabilmektedirler. Ve bu paylaşımları yaparken karşı tarafında kendisini 

tanımasını beklememektedir. Artık durumdan da anlaşılacağı gibi dijital kanallar 

herkesin ulaşabileceği platformlar haline gelmiştir. 

Dijital kanalların özelliklerini maddeleştirerek açıklayan Antony Mayfield’e 

göre sosyal medya 5 ana özellik çevresinde toplanır (Mayfield.2008:5): 

 Katılım: Sosyal medya ile azda olsa ilgilenen her insanın bu 

platformlara üye olması gayet kolaydır. Yapılacak herhangi bir paylaşımda geri 

dönüşler hemen alınır ve kullanıcı profili ve izleyici arasında çizgi biraz daha 

bulanıklaşır. 

 Açıklık: Dijital kanallar her türden kullanıcıya açık bir platformdur. 

Yapılan paylaşımlarda tüm kullanıcılar paylaşımı oynayabilir, beğenebilir, yorum 

yapabilir hatta onları kendi platformlarında bile paylaşabilmektedir. İçerik erişimi 

 Diyalog: Sosyal medya baya geniş bir çevreye sahip olduğundan  

ötürü geleneksel medya gibi tek taraflı bir iletişim halinde olmayıp çift yönlü bir 

iletişim   şeklinde   oluşmaktadır.   Diyaloglar   soru   cevap   halinde   karşılığını 
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bulmaktadır. Geleneksel medyada ise yazılı ve görsel bir yayın olduğundan karşı 

tarafa bir cevap hakkı vermemektedir. Bu yönüyle birbirlerinden 

ayrılmaktadırlar. 

 Topluluk: Dijital medya kullanıcıları olarak insanlar aynı duygu ve 

düşüncedeki insanlara çok rahat bir şekilde iletişime geçebilir ve istedikleri 

zaman bir grup topluluk kurabilmektedirler. Bu kurulan topluluklarda aynı fikir 

ve düşünceleri savundukları için kolay bir iletişim sağlayarak yeni arkadaşlıklar 

edinebilmektedirler. 

 Bağlantı: dijital kanallar kendi içerisinde diğer platformlarla 

bağlantılıdır. Bu platformlarda paylaşılan içerik ve kaynaklar başka dijital 

kanallar arasında ortak olarak paylaşılmaktadır Bu sayede farklı dijital kanallar 

bile birbirlerinden beslenebilmektedirler. 

Günümüz teknolojisinde kullanıcıların üye olabileceği milyonlarca sosyal 

platform mevcuttur. Bu duruma karşı Lietsala ve Sirkkunen dijital kanallar üzerinde 

yaptıkları araştırma sonrasında bu platformların özelliklerini şöyle sıralamışlardır 

(Lietsala ve Sirkkunen , 2008: 24): 

 Dijital kanalları kullanan kişiler için platformlarında yapacakları 

paylaşımları için özel alanlara sahiptir. 

 Kullanıcılar istedikleri konular hakkında içerikler oluşturabilir, bunları 

paylaşıp diğer kullanıcıların beğenisine sunabilir veya diğer kullanıcıların 

paylaştıkları içerikleri değerlendirebilirler 

 Sosyal medyanın temel işi insanların bu platformlardan birbiri ile 

sosyal ilişkiler kurup birbirleri ile etkileşim halinde olmaları için kurulmuştur. 

 Tüm paylaşılan içeriklerin kendine özel internet adresi vardır ve bu 

adres aracılığı ile diğer platformlar üzerinden aynı içeriği paylaşabilmektedirler. 

 Dijital kanallara üye olan kişilerin diğer insanlarla iletişim kurmaları 

adına kendine ait özel sayfaları veya hesapları vardır. Buradan istedikleri takdirde 

birbirleri ile iletişim kurabilmektedir. 

Kullanıcılar sosyal medyada dilediğince gezip istedikleri platformlara üye 

olup, istedikleri zaman kendi özel sayfalarından yaptıkları paylaşımları diğer 

insanların görmesini sağlayabilmektedir. Kendi fikir ve düşünceleri benzer insanlarla 
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iletişime geçebilir ve belirli bir kişi toplandıktan sonra bir grup bir topluluk kurup 

istedikleri zaman birbirleri ile iletişim halinde olabilirler. 

Teknoloji ile gelinen bu noktada dijital kanallar yapılan yazışmalar, 

konuşmalar veya alınan bilgiler geleneksel medyaya göre daha samimi ve günlük 

konuşma dilinde anlatılmaktadır. Aklımıza takılan, hoşumuza giden bir platforma 

ücretsiz bir şekilde üye olabilme imkanı sebebi ile sosyal mecralar artık geleneksel 

medyanın önüne geçmeye başlamaktadır. 

Yaşadığımız hayatta artık mobil cihazları ve sosyal mecraları günlük 

yaşantımızın bir parçası gibi görmeye başladığımızdan beri çalışma hayatımızda bile 

olsa bir boşluk bulduğumuz anda direk akıllı cihazlarımıza sarılıp dijital kanallar 

aracılığı ile gündemi takip etmeye ve bizimle aynı fikirdeki diğer insanlarla daha 

kolay iletişime geçmeye ve etkileşim halinde olmaya çalışmaktayız. Hal böyle 

olunca yeni nesil olan milenyum çocukları ebeveynlerinden gördüklerini kendi 

hayatlarına uygulamaya çalışırken daha çok genç yaşta teknoloji ve internetle içli 

dışlı olmuşlardır. İstedikleri platformlara girip, istedikleri uygulamaları akıllı 

telefonlarına indiren Z kuşağı gençleri bir bakıma hayatlarını çok kolay bir hale 

getirirken diğer yandan bu yenilikler yüzünden her zaman hazırcı ve çaba sarf 

etmeyen bir nesil olma yolunda gitmektedir. 

3.3. Günümüz Dijital Kanal Kullanıcıları 

 
Dünya üzerinde artık dijital kanal kullanımı ve internet kullanım oranları 

teknolojinin gelişmesi ile birlikte büyük bir artış göstermektedir. Genel olarak 

hayatımıza bilgisayarlar ve internet x kuşağı zamanında girmiş olsa da bu dönemde 

yaşayan insanlar interneti sadece işlerini görmek için kullanmış olup gerekli 

mercilerle yazışmaları veya konuşmalarını yapıp bilgisayarlarını bir kenara 

bırakmışlardır. Daha sonra gelen y kuşağının teknoloji ile biraz daha içli dışlı 

olmasından kaynaklı artık dijital kanallar ve internet yavaş yavaş insanların birer 

parçası olmaya başlamış ve milenyum çağından sonra doğan z kuşağı ile beraber 

artık internet ve dijital kanallar insanların benlikleri ile bütünleşmiştir. 

Teknoloji ile büyüyen internete hakimiyeti ve sosyal medya kullanımı olarak 

diğer kuşakları bir nebzede olsun geride bırakarak dijital kanalların yeni sahipleri 
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olmuşlardır. Yaş olarak bakıldığında z kuşağı teknolojiye yatkınlıklarından ötürü 

dijital kanalları diğer kuşaklardan daha fazla aktif kullanmaktadır. Bilgi Teknolojileri 

ve İletişim Kurumu’nun açıklamalarına göre artık internet kullanma yaşı Türkiye’de 

3’e kadar düşmüştür (http://www.iha.com.tr/haber-btk-sosyal-medya-kullanma- 

yaslarini-acikladi-689349/). 

 

Doğdukları andan itibaren ellerinde akıllı cihazlar eksik olmayan bu kuşak 

çok küçük yaşlarda sosyal medya hesaplarına sahip olup dijital ortamla daha küçük 

yaşta tanışmaya başlamışlardır. Dijital kanal kullanıcılarına baktığımızda genel 

olarak y ve z kuşağı olarak ta bilinen genç neslin internet ve sosyal mecrada daha 

aktif olduğunu orta yaş grubunun sosyal medya yerine internet kullanımının daha 

yüksek olduğu bilinmektedir. 

3.4. Satın Alma Aşamasında Dijital Kanal Kullanımı 

 
Teknolojinin bu denli geliştiği dönemde sanal marketlerin çokluğu sebebi ile 

alışverişlerin büyük bir kısmı internet üzerinden yapılmaya başlandı. Başlarda 

herkesin bir güvenlik endişesi olsa da yavaş yavaş bu sorunda ortadan kalkarak sanal 

market alışverişleri gündelik mağaza alışverişleri gibi olmaya başlamıştır. 

Dijital kanalların büyük bir kesim tarafından kullanılması, dijital kanallara 

verilen reklamların artması, ürünlerin tanıtımlarının ünlü kişiler tarafından yapılması 

ve fenomen olan kişiler tarafından satılacak ürünün tanıtılması influencer 

pazarlamanın ne kadar etkili olduğunun bir göstergesidir. 

Satın alınması kararlaştırılmış ürünlerin bir çoğu dijital kanallar üzerinden 

reklamı yapılmış ya da fenomen kişiler tarafından tanıtılmasının ardından ürüne olan 

güvenin artması sebebiyle satın alma işlemi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Sevilen ve 

sayılan kişiler tarafından yapılan bu tanıtımlar hem üretici hem de tüketici açısından 

olumlu karşılanmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında tam bir teknoloji kuşağı olan Z kuşağı dijital 

kanallar üzerinden satın alma gerçekleştirirken kendi kişisel beğenilerini ve 

isteklerini karşılayan ürünlerin sevilen kişiler tarafından dijital kanallar aracılığıyla 

http://www.iha.com.tr/haber-btk-sosyal-medya-kullanma-yaslarini-acikladi-689349/
http://www.iha.com.tr/haber-btk-sosyal-medya-kullanma-yaslarini-acikladi-689349/


40 
 

tanıtılmasını ve kullanılmasını olumlu karşılamakla beraber, internet üzerinden satın 

alma işlemlerini daha sıklık ile yapmaktadır. 

3.5. Ülkemiz Üzerinde Sıklıkla Kullanılan Dijital Kanallar 
 

We Are Social’ın Ocak 2019 yılında dünya çapında yaptığı sosyal medya 

kullanımı araştırmasına göre Türkiye nüfusunun 51 milyon kişisi sosyal medya 

kullanmaktadır. Bu kullanıcıların yüzde 63’ı aktif olarak dijital kanallarda yerini 

almaktadır. 51 milyon kullanıcı arasında 40 milyonuna yakın bir kısmı mobil olarak 

sosyal medyada varlığını sürdürmektedir. 81 milyonu geçen nüfusu ile Türkiye’de 

aktif olarak 51 milyon kişi sosyal medya kullanmakta olup bunların ortalamasına 

bakıldığı zaman yüzde 54’ü mobil cihazlar üzerinden sosyal medyada varlıklarını 

sürdürmektedir. 

Türkiye’de yaşan nüfusun yüzde 84’ü her gün internete girerken internetin 

hayatımıza ne kadar etki ettiğini bu şekilde anlayabilmekteyiz. Yüzde 12’lik bir 

kısımda haftada en az bir kere internete girdiğini söylemiştir. 2018 yılında internete 

girişin yapıldığı cihazların başında yüzde 62’lik gibi büyük bir oranla akıllı telefonlar 

gelmektedir. Ardından yüzde 36’lık oranıyla laptop ya da masaüstü bilgisayarları 

gelmektedir. Aslında bakıldığında artık bilgisayarların yerini akıllı telefonların 

aldığını görmek mümkündür. Yapılacak herhangi bir arama, izlenilecek herhangi bir 

video, oynanacak oyun veya yapılacak paylaşımların kullanıldığı dijital kanalların 

hepsine büyük oranda cep telefonlarından girilmeye başlanmıştır. 

Kullanıcıların yüzde 64’üne yakını her gün internet üzerinden kendileri için 

gerekli gördüğü videoyu izlerken, yüzde 24’lük bir kısım haftada bir gün girerek 

video izlemeyi tercih etmektedir. Fakat 51 milyon aktif sosyal ağ kullanıcılarının 

hepsi internete girerken, video izleme konusunda yüzde 5’lik ufak bir grup daha olsa 

hiçbir zaman video izleyerek vakit kaybetmediklerini söylemişlerdir. 

 

 

 

 

Şekil 3.1 de gösterildiği gibi Türkiye nüfusunun yarısı internet ve dijital 

kanalları aktif olarak kullanmaktadır. 
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Şekil 3.1 Türkiye’de İnternet ve Dijital kanal Kullanımı 

 
Soysal medya kullanım profillerine bakacak olursak Türkiye’de aktif olarak 

52 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu yüzde 63’sinin erkek kullanıcı geri 

kalan yüzde 37’lik kısmının kadın kullanıcılardan oluştuğunu bilmekteyiz. Bu 

kullanıcıların yaş aralıklarına bakıldığı zaman; 

 13-17 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 3 milyon 300 bin

 18-24 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 13 milyon

 25-34 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 15 milyon

 35-44 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 10 milyon

 45-54 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 5 milyon 500 bin

 55-64 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 2 milyon 400 bin

 65+ yaş üstü aktif kullanıcı sayısı 1 milyon 100 bin

 

 
Olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki yaş aralıklarına bakacak olursak Z kuşağı 

gençlerinin ve ebeveynlerinin internet üzerinde ne kadar aktif olduğunu görmek 

mümkündür. 

Ülkemizde en çok kullanılan mobil uygulamaları ele alırsak 51 milyon 

kullanıcı arasında en çok tıklanan ve indirilen uygulamalar sırasıyla şunlardır 

(https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1- 

northwest-86865983); 

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-western-asia-part-1-northwest-86865983
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 Youtube 

 Facebook 

 Whatsapp 

 İnstagram 

 Facebook Messenger 

 Twitter 

 Google + 

 Skype 

 Snapchat 

 Linkedin 

 Pinterest 

 Tumblr 

 
Şekil 3.2 de görüldüğü üzere Türkiye’de en aktif kullanılan sosyal medya 

platformları aşağıdaki gibidir. 

 

 
Şekil 3.2 Ülkemizde Sıklıkla Kullanılan Dijital Kanallar 

 
Artık internet kullanma yaş ortalaması düştüğünden ötürü yeni nesil 

çocukların en çok vakit geçirdiği internet ortamı istedikleri zaman video izledikleri, 

şarkı dinledikleri yeri geldiği zaman kendi kanallarını kurup yayın yaptıkları veya 

hayran oldukları gamer, make-up artistleri ve fenomenleri izledikleri bir platform 

olan youtube’tur. Bunların dışında telefonlara bu sene içinde daha fazla indirilen 
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diğer uygulamalar: yandex, sahibinden.com, letgo, yandex navigatör ve işcep 

uygulaması olarak gösterilmektedir. 

Türkiye’de her yıl dijital kanal kullanımı ve internet alışkanlığı gözle görülür 

bir şekilde artma göstermektedir. 2017 yılına bakacak olursak tam bir sene içerisinde 

internet kullanıcısında 6 milyon kişilik bir artış yaşanmışken, dijital kanallara 

üyeliklerde aynı şekilde artarak 3 milyon kişinin sosyal medyaya yöneldiğini 

göstermektedir. 

51 milyon kullanıcısı olan bir ülkede internet kullanımı ve dijital kanal 

üyeliklerinin bu kadar fazla olması doğal karşılansa da genç nüfusun artık kendi 

kabuğuna çekilip bireyselleşmesi ve takım çalışmalarına yatkınlığının giderek 

azalması biraz kötü sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Milenyum çağı çocukları ve 

bir kuşak öncesi olan ebeveynleri günlük işlerinden arta kalan zamanın çoğunu 

internette ve bilgisayar başında geçirmektedir. Günlerin ortalama 7 saatini internet ve 

akıllı cihazlarda geçiren bu kuşaklar, ortalama 3 saatlerini dijital kanallar üzerinden 

paylaşımlar yapmaya veya etkileşim halinde oldukları insanlarla fikir alışverişi 

yapmaktadırlar. 

Görüldüğü üzere 80 milyon nüfuslu ülkemizin yarısından çoğunun internet ve 

dijital kanal bağımlılığı varken, artık günlerinin arta kalan boş zamanlarında dışarıda 

gezmek, alışveriş yapmak yerine oturdukları yerden indirdikleri programlarla bir 

tıkla tüm işlerini halledebilmektedir. İster alışveriş ister banka işlemlerini kolay bir 

şekilde yapabilen insanlar teknolojinin getirdiği rahatlığı sonuna kadar 

kullanmaktadır. Ve ileride geliştirilecek olan teknoloji ve yeniliklere aynı hızda ayak 

uydurup çok rahat bir şekilde işlerini halletmeye devam edeceklerdir. 

 

 

 

 
3.6. Dünya Üzerinde Sıklıkla Kullanılan Dijital Kanallar 

 
We Are Social’ın ocak 2019 yılında dünya çapında yapmış olduğu internet ve 

sosyal medya kullanımı araştırmasına göre dünya nüfusunun 7.6 milyar insan 

olduğunu ve bu popülasyonun 4.38 milyarı internet kullanıcısının olduğu ve bu 
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rakam dünya nüfusunun yüzde 56’sı gibi büyük bir rakama tekabül ettiğini tespit 

etmiştir. Toplam internet kullanıcıların 3.48 milyarı sosyal medya kullanıcısı olurken 

buda dünya nüfusunun ortalama yüzde 45 ‘ine denk gelmektedir. Mobil bağlantı ile 

internet kullanan kişi sayısının ise 5.11 milyar olarak bulunduğu belirtilmiştir. 

Şekil 3.3 de görüldüğü gibi dünya nüfusunun yarısından fazlası internet 

bağlantısını sağlayarak dijital kanalları aktif olarak kullanmaktadır. 

 

 
Şekil 3.3 Dünyada İnternet ve Dijital Kanal Kullanımı 

 
Dijital kanal ve internet kullanıcıların yaş dağılımlarına bir göz atmak 

gerekirse; 

 0 – 12 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 1 milyar 700 milyon

 13 -24 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 1 milyar 450 milyon

 25-44 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 2 milyar 220 milyon

 45-65 yaş arası aktif kullanıcı sayısı 1 milyar 600 milyon

 65 yaş ve üzeri aktif kullanıcı sayısı 705 milyon

 
Olarak belirlenmiştir. Yaş aralıklarına bakılacak olursak internet ve dijital 

kanallar üzerinden aktif olan kişilerin daha çok genç kuşaklar olduğunu görmemiz 

mümkündür. 

Bir diğer konu olan dünya üzerinden sıklıkla kullanılan dijital kanallara 

bakacak olursak; 
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 Facebook

 Youtube

 İnstagram

 Whatsapp

 Facebook Messenger

 Wechat

 QQ

 Qzone

 Tiktok

 Reddit

 Twitter

 Snapchat

 Pinerest

 Skype 

Olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerinden nüfusun artmaya devam eden eğilimi nedeniyle yeni doğan 

çocukların teknoloji ile büyüdüklerini hesaba katarsak önümüzdeki yıllarda aktif 

olarak dijital kanal ve internet kullanıcı sayısının artacağı ön görülmektedir. 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının internet ve teknoloji bağımlılığı 

varken gündelik hayatlarından arta kalan zamanında kendilerini akıllı cihazlara ve 

dijital kanallara ayırması alışılmış bir durum haline gelmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SATIN ALMA YÖNTEMLERİ 

Bu bölümde mal veya hizmet satın alırken kullanılan ödeme yöntemleri ile 

ilgili bilgi verilecektir. 

4.1. Nakit 

 
Ticaretin parayla yapılmaya başladığı dönemden itibaren kullanılan bu ödeme 

yöntemi, alınan mal veya hizmetin karşılığında herhangi bir sanal ödeme yöntemi 

kullanılmadan elde olan nakit para ile ürünün satın alma işlemini gerçekleştirmek 

için kullanılır. Bir diğer deyişle bir tüketicinin talep ettiği malı hiçbir elektronik yola 

veya kripto paraya başvurmadan ürünün satın aldığı yerde karşılığını ödediği satın 

alma işlemidir. 

 

 

4.2. Kredi Kartı 

 
Alınan mal veya hizmetin belli bir döneme bölünerek ve yahut tek çekim 

sonucunda kart hesap kesim özetinden sonra diğer aya yansıyan borcu ödeme 

işlemidir. Vadesine göre borcun bitme zamanı değişiklik gösterebilir. Bankalar arası 

Kart Merkezinin (BKM) 2017 4. dönem aralık ayı araştırmasına göre Türkiye’de şu 

anda kayıtlı tam 62 milyonun üstünde aktif kredi kartı bulunmaktadır. (Bankalar  

arası kart merkezi, pos ve atm kart sayıları, 2017 https://bkm.com.tr/pos-atm-kart- 

sayilari/ 07.03.2018) 

 

2017 senesi içerisinde 450 milyonu geçkin online işlem yapılmıştır ve 150 

milyon liraya yakın ödeme alınmıştır. Ortalamaya Vurulduğu zaman yetişkin bir 

bireyin cüzdanında 2 adet kredi kartı olduğu ortaya çıkmaktadır. (Bankalar arası kart 

merkezi, mektupla telefonla sipariş ve e-ticaret işlemleri, 2017 

https://bkm.com.tr/mektupla-telefonla-siparis-ve-e-ticaret-islemleri/ 07.03.2018) 

https://bkm.com.tr/pos-atm-kart-sayilari/
https://bkm.com.tr/pos-atm-kart-sayilari/
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4.3. Bitcoin 

 
Bitcoin ,2008 yılının başında Satoshi Nakamoto takma ismini kullanan bir 

girişimcinin kişiden kişeye para aktarımında oluşan sıkıntıları kesintileri gidermek 

amacı ile internet üzerinden kapalı bir haberleşme ağına 8 sayfalık whitepaper’i yani 

bu sıkıntıları çözmek için teknik analizlerin olduğu bir plan göndermesi ile 

başlamıştır (Melih Güney, 2015). Bitcoin, tasarım olarak ne bir madeni nede kağıt 

paradır. İleride kağıt paraların devrinin kalkacağı gibi bir öngörüde bulunulsa da 

yaşadığımız dönem itibari ile daha çok zamanın olduğunu söylemek mümkün, fakat 

yeni yeni kripto paraların çıkması ve devletlerin de artık kripto paralara el atması 

kağıt paraların bir zaman sonra yerini dijital paraların alacağı görülmektedir. 

Bazı Avrupa ülkeleri ve ekonomisine, teknolojisine güvenen bazı ülkeler 

bitcoinin kabulü konusunda bir sıkıntı yaşamamaktadır. Almanya maliye 

bakanlığının 2015’in ağustos ayında açıklamasına göre bitcoin bir tür hesap birimi 

olarak kayda geçmiştir. Hatta bunun arkasından Rusya ve Çin gibi büyük devletler 

bitcoinin üretilmesi ve çıkarılması için ellerinden gelenin yapılacağını 

açıklamışlardır. Bakıldığında birçok ülkede bitcoini yasaklayan yasa veya kanun 

bulunmamaktadır. Bu nedenle dünyanın çoğu ülkesinde özgürce kullanılmaya devam 

edilmektedir. 

Bitcoin çıkışından itibaren belli başlı spekülasyonlara maruz kalsa da, şuanda 

hala kullanılan en değerli kripto para olarak karşımıza çıkmaktadır. Spekülasyonların 

asıl nedeni dolar ve Euro gibi kendi kendine piyasalardan etkilenip yükselen veya 

alçalan bir para birimi olmadığı için, insanların arz ve taleplerine göre yükselip 

düşmektedir. Bitcoin şu anda belirli bir miktarda olduğu için sınırlı sayıdadır. Bu 

yüzden satın alım veya satış aşamasındaki fiyatını insanların talebi belirlemektedir. 

Eğer bitcoine karşı talep artarsa fiyatı yükselecek, eğer düşerse fiyatı düşecektir. Bu 

yüzden bazı ekonomistler ve tanınmış insanların konuşmaları bile bitcoin hareketini 

etkileyip değerini düşürebilmektedir (Melih Güney, 2015). 

Ülkemizde de son dönemlerde bazı şirketler ve restoranlar bitcoin ile ödeme 

kabul etmeye başlamıştır. Son dönemde ocak ayında Rusya ve Türkiye arasında 

gerçekleşen tahıl ticaretinde bir ilke imza atılarak ödeme bitcoin ile yapıldı 
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(https://sptnkne.ws/g7J3 ). Türkiye amatör liginde mücadele eden bir futbol takımı 

aynı şekilde oyuncu transfer ederken bitcoin kullanarak futbol tarihinde ilk kez bir 

transferi kripto parayla yaparak tarihe geçmiştir. Bu örnekleri çoğaltmak elimizde 

olup artık bitcoinin hayatımızda bir ödeme aracı olarak kullanılması 

yaygınlaşmaktadır. 

4.4. Havale/Eft 

 
Elektronik alışverişlerde kullanılan diğer ödeme şekli de bankalar arası para 

transferini sağlayan havale ve elektronik fon transferi yani eft işlemleridir. Yapılacak 

alışverişlerde bankalar arası para transferi olarak geçen bu işlem sadece satın almada 

kullanılmadığı gibi bir yerden bir yere para yollamaya da yarayan bir elektronik 

bankacılık sistemidir. 

Eğer internet üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirdiğimiz ödeme 

seçeneklerinde havale ve eft seçenekleriyle karşılaşırsak yapılacak para 

transferlerinde aynı bankaya ait farklı hesaplar arası olan işleme havale, farklı 

bankalar arasındaki para transferlerine de eft denmektedir. Genel olarak kira 

ödemesi, aidat ödemesi, karşılıklı para gönderme işlemlerinde kullanılan bu yöntem 

alışveriş sırasında da tercih edilen bir ödeme şeklidir. 

4.5. Hızlı Ödeme 

 
Gelişen teknoloji ve akıllı cihazlar sayesinde hayatımızı kolaylaştıran bu 

ödeme şekli artık sıkça kullanılmaya başlanmıştır. İnternet üzerinden yapılan 

alışverişlerin yeni teknolojiler sayesinde saat kısıtlaması olmadan günün her saatinde 

yapılan alışverişlerde satın alınan ürünün tutarını akıllı cihazlarımızda yüklü mobil 

bankacılık ile yapabilmekteyiz ve bu ödeme şekli genelde banka hesaplarımızda olan 

kendimize ait meblağlarla istediğimiz zaman yapılan alışverişlerde alınan ürünün 

tutarını saniyeler içerisinde hesabımızdan keserek ürünün tüketiciye 7/24 ulaşabilme 

olanağı sağlamaktadır. 

https://sptnkne.ws/g7J3
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4.6. Kapıda Ödeme 

 
Satın alınan ürünün kargosunun verdiğimiz adrese teslim anında yapılan nakit 

veya kartla ödeme şeklidir. Genel olarak bu ödeme seçeneğini seçme sebebi satın 

alınan ürünün eksiksiz, sorunsuz ve verilen siparişte yanlış ürünün elimize geçme 

endişesidir. 

4.7. En Çok Tercih Edilen Ödeme Yöntemleri 

 
Tüketicilerin dünyanın neresinde olursa olsun istedikleri ürünleri satın alma 

imkanının olması artık yapacakları alışverişleri dijital kanallar üzerinden yapmaya 

itmektedir. 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), internet üzerinden alışveriş 

yaparken hangi ödeme yönteminin daha sıklıkla kullanıldığını araştırdı. İlk sıralarda 

tahmin edildiği gibi kredi kartı ve banka kartının kullanıldığı açıklandı. 

ETİD’in son verilerine bakacak olursak Ocak 2017 –Nisan 2018 tarihleri 

arasında internet üzerinden yapılan alışverişlerin yüzde 82 kredi kartı ve banka kartı 

ile, yüzde 10 ile kapıda ödeme, yüzde 7 ile havale ile geri kalan yüzde 1lik kısım ise 

diğer ödeme yöntemleri ile satın alınmaktadır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 
SATIN ALMADA ETKİLİ OLAN STRATEJİLER 

 
5.1. Teknolojik Araç Kullanımı 

 
Z kuşağının hayatlarının büyük bir bölümünü kapsayan teknoloji, günlük 

yaşamlarında birçok alanda büyük kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde kullanılan 

telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler hayatlarımızı yönlendirmeye hatta bir 

bakıma teknolojiye bağlı yaşamamıza neden olmaktadır. Fakat genç nesil 

haberleşme, alışveriş yapma, oyun oynama gibi gündelik işlerinin çoğunu tek bir 

akıllı cihazla karşılamaktadır. 

Bu sebeple teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni pazarlama stratejileri 

günümüze ayak uydurmaya başlamış olup gazete, dergi, billboardlarda yayınlanan 

reklamlar artık tüketiciye sanal ortamlarda dijital kanallar sayesinde ulaşmaya 

başlamıştır. 2000’den sonra doğan gençlerin büyük bir bölümü artık kendilerini 

teknolojiye o kadar bağlı hissetmektedirler ki gündelik işlerinin hemen hemen 

hepsini bu sayede gerçekleştirmektedirler. 

Yeni oluşan bu pazar aslında gençlerin ve bu çağa ayak uyduran herkesin 

önüne serilmiş olup, üreticinin herhangi bir ürünü tüketiciye ulaştırmasındaki veya 

pazarlamasındaki zorlukları bir nebzede olsun kaldırmıştır. 

Artık tüketimin bu genç kuşak sayesinde geçmiş kuşaklara nazaran daha fazla 

olmasının bir sebebi de akıllı cihazların hayatlarımıza girmesinden 

kaynaklanmaktadır. Sürekli çevrimiçi olan bu genç kuşak üretici tarafından fark 

edilmiş olup, yapılacak reklam ve pazarlama stratejilerini teknoloji sayesinde akıllı 

cihazlar üzerinden yapmaktadırlar. Genç kuşağın akıllı cihazları kullanarak 

istedikleri ürünlere ulaşabilme özgürlüğü bir ürünü satın alma konusunda 

etkilenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. 

5.2. Eğlenceli Ve İlgi Çekici Yeni Tasarımların Olması 

 
Milenyum çağı çocukların satın alma sürecinde etkilendiği bir diğer faktör ise 

ürünün kendilerine nasıl pazarlandığı ve reklam aşamasında bu ürünün nasıl lanse 
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edildiğidir. Artık genç kuşağın satın alma kararında etkili olduğu bu dönemde üretici 

bu ürünü lanse ederken gelişen ve değişen çevreye göre hareket etmeli ve yapılacak 

reklam ve tanıtım günlerini yeni tüketiciye göre şekillendirilmelidir. 

Z kuşağı gençleri artık eskisi gibi sadece ürünün ve markanın ön planda 

olduğu durağan reklamlardan ziyade onlara bu ürünü aldıracak farklılıklar 

aramaktadır. Piyasaya çıkacak olan yeni bir ürünün tanıtımı ne kadar ilgi çekici ve 

eğlenceli olursa genç kuşağın bu ürüne sahip olma isteği ve sempatisi artmış 

olacaktır. 

Bu nedenle piyasaya yeni çıkacak olan ürün eğer genç kuşağa hitap edecekse 

yapılacak reklam için hazırlanan görseller, oyuncunun üzerindeki kıyafetler hatta 

oyuncunun mimikleri ulaşılabilmek istenen potansiyele göre dikkate alınmalı ona 

göre şekillendirilmelidir. Aslına bakıldığında ürünün genç tüketici üstünde etkili 

olabilmesi için gereken en önemli faktör pazarlama aşamasında ürün tanıtımının  

nasıl yapıldığı ve satın alma aşamasındaki bir tüketiciyi o ürünü satın almaya 

götürecek sebepleri iyi bilmesinden geçmektedir. 

5.3. Ürün Kalitesi ve Güvenilirlik 

 
Günümüz tüketicilerinin bir ürün satın alırken aradığı en önemli özelliklerin 

başında kalite gelmektedir. Böyle bir dönemde işletmecilerin asıl amacı tüketiciyi 

memnun etmek ve piyasada varlığını sürdürebilmektir. Değişen dönemle birlikte 

birçok rakibi olan reel mağazalar z kuşağının artık alışverişte söz sahibi olduğu 

dönemde kendi varlıklarını sürdürebilmek için ürünlerin kaliteli ve güvenilir 

olduğuna çok dikkat etmektedirler. Satın aldığı üründen istediği faydayı 

sağlayamayan z kuşağı reel mağazalardan uzaklaşıp alışverişlerini sanal 

mağazalardan yapmaya başlamaktadır 

Tüketici için bir ürünün kalitesini ortaya koyan temel egeler bunlardır; 

 
1. Performans: Satın aldığımız ürünün özelliklerinin tüketici tarafından 

beğenilmesi ve istenilen performansın alınması. 

2. Özellikleri: Satın alınan ürünün özelliklerinin tüketiciyi memnun etmesi 
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3. Güvenilir Oluşu: Satın alınan ürünün garanti belgesinin olup olmadığı, 

satın alınan ürünün belirli bir zaman bozulmama ya da iyi çalışması. 

4. Dayanıklılık: Ürünün uzun bir süre bozulmadan kullanılabilme süresi 

 
.5.Uygunluk: Ürün tasarımının ve çalışmasının daha önceden belirlenmiş 

standartlara, belgelere ya da kullanıcıların beklentisi. 

6. Hizmet Alabilme: Satın alınan ürünün herhangi bir sebepten ötürü 

bozulması ya da çalışmaması durumunda geri bildirimin çabuk alınması, sorunların 

ya da şikayetlerin kolay çözülebilmesi. 

7. Estetik: Ürünün karşıdan bir albenisinin olması gerek duruşu ile gerek ise 

rengi ile tüketiciye kendini sattırması 

8. Algılanan Kalite: Ürünün belirli bir süre bozulmaması ya da bozulan ürüne 

erkenken müdahale ile sorunun nüne geçilmesi sayesinde şirketin itibarının 

tüketicinin gözünde yükselmesi. (Ardıç ve Güler, Akt. Duran, 2018) 

5.4. Ürünün Tanıtımının Ünlü veya Fenomenler Tarafından Yapılması 

 
Genç kuşağın satın alma kararını verirken etkilendiği bir diğer unsur dijital 

kanalların yaygınlaşmasından sonra ortaya çıkan sosyal medya fenomenleri ve 

youtuberlardır. Artık dünya üzerinden milyonları geçkin üyesi olan dijital kanallar 

günümüzde açık bir pazar haline gelmiştir. Bu alanı iyi değerlendiren bazı gençler 

kendi ilgi alanlarına göre farklı farklı videolar çekmeye, kendilerine ait dijital 

kanallarına birçok çocuğun veya gencin gidemeyeceği ilgi çekici yerlerin fotoğrafları 

yüklemeye başlayarak hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmışlardır. Bu sayılar 

bazen binleri bazen ise milyonları bulan büyük bir kitleye dönüşmüş olup attıkları 

her adımları izleyen takipçi kitlesine dönüşmüştür. 

Pazarlamanın teknolojinin gelişmesiyle boyut atladığını ve artık ürünlerin 

sadece reklam vererek olmadığını düşünen bazı üretici firmalar fenomenlerin bu 

potansiyellerinden yararlanarak hitap etmek istediği gruba çok büyük ücretler 

ödemeden ve en önemlisi ürün tanıtımının belki aylar alacağı bir dönemde 
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fenomenler sayesinde saatlere ve günler indirerek akıllı bir pazarlama stratejisi 

geliştirmişlerdir. 

Tanıtılacak olan ürünün seçimi büyük bir hayran kitlesi olan fenomenlerin 

daha çok kime hitap ettiğini, yaş aralıklarını ve cinsiyetlerini belirleyerek 

tanıtılmaktadır. Örnek olarak verecek olursak oyun videoları yükleyen birini izleyen 

takipçi rol model aldığı kişinin veya takipçilerinin büyük bir bölümünün erkek 

olduğu bir fenomenin makyaj malzemesi tanıtması ürünün tutundurmasında etkili 

olmayacaktır. Genç kuşağın sürekli aktif olarak kullandığı mecralar olan bu dijital 

kanallar doğru bir şekilde kullanıldığı zaman büyük pazar kapıları açmakta ve büyük 

bir takipçi kitlesine ulaşmış olan kişileri kendilerine rol model olarak gören gençlerin 

tanıtılan ürünleri satın alma konusunda ikna kabiliyeti yapılacak olan herhangi bir 

başka reklamdan daha fazla etkili olacaktır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

 
Z KUŞAĞININ DİJİTAL KANALLAR ARACILIĞIYLA SATIN 

ALDIĞI BAŞLICA ÜRÜNLER 

Alışverişlerin büyük bir bölümünün dijital kanallardan yapıldığı bu dönemde 

internet kuşağı olarak ta bilinen z kuşağının bu duruma kayıtsız kalması yadsınamaz. 

Z kuşağı gençleri gündelik hayatta kullandıkları tüm ürünleri artık sanal 

mağazalardan almaya başlamış olup bu alışverişlerini bir tık öteye taşıyıp teknoloji, 

kültürel etkinlik, giyim hatta yiyecek alışverişine kadar gerekli her şeyi sanal  

kanallar üzerinden temin etmektedir. 

6.1. Oyun 

 
Yaşları itibari ile oyunlar ile içli dışlı olan milenyum kuşağı gençleri 

beğendikleri ve istedikleri oyunları bulmak için kendilerinden önceki kuşaklar gibi 

mağaza gezip değil ellerinden düşürmedikleri akıllı cihazlar ile saniyesinde sanal 

marketlerden temin etmektedir. 

Dijital kanalların revaçta olduğu bu dönemde kendilerine ait sosyal medya 

kanallarından açtıkları canlı yayınlar sayesinde oynadıkları oyunlar ile gelir elde 

edilebildiğini bilen Z kuşağı gençleri sevdikleri ve ya ustalaşabilecekleri bir oyun 

sayesinde daha lise çağında iken gelir elde edebilir hatta e-spor oyunlarının 

takımlarına katılıp ülkesel ve kıtasal şampiyonalara gidip kendilerini ve ülkelerini 

temsil edebilmektedir. 

6.2. Kişisel Bakım Ürünleri 

 
Kişisel bakım ürünlerini kullanmak insanın kendisini mutlu hem de sağlıklı 

hissetmesini sağlamaktadır. Günümüzde kişisel bakım için harcanan zaman ve para 

yadsınamaz büyüklüktedir. 

Genç neslin kendini güzel hissetmesi arkadaş çevresi ve karşı cins tarafından 

beğenilme içgüdüsüyle hareket etmesi gerek erkek bakım ürünlerinin gerekse kadın 

bakım ürünlerinin satın alma oranının yükselmesine neden olmuştur. 
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Son zamanlarda ortaya çıkan internet fenomenlerinin birçoğu kendi 

kanallarında kişisel bakım ile ilgili videolar çekip ürünlerini tanıtmaya başlamasıyla 

beraber tüketici olan genç kuşak bu ürünleri satın almaya başlamışlardır. Hatta bu 

ürünlere sahip olmak isteyen büyük bir çoğunluk artık reel marketlerden değil de 

dijital kanallar üzerinden daha çabuk ve hızlı bir şekilde satın almaya başlamıştır. 

6.3. Kıyafet 

 
Günümüzde reel marketlerin yerini yavaş yavaş sanal marketler almaya 

başlarken, teknoloji ve internetin bu kadar gelişmesi sayesinden tüketiciler istedikleri 

alacakları ürünleri artık oturdukları yerden tek tık ile satın alabilmektedir. 

Yaşanılan bu hızlı çağa en kolay adapte olan z kuşağı yapacakları herhangi 

bir alışverişte reel mağazalardaki gibi tek bir reyona bağlı kalmak yerine sanal 

mağazaların geniş ürün skalasından yararlanarak istedikleri kıyafetleri kolayca 

bulabilmekle beraber aynı ürünün satıldığı diğer sanal marketler ile kıyaslayarak en 

ucuz ve en güvenilir şekilde satın almaktadır. 

Genel olarak satın aldıkları üründe kişisel beğenilerini ön planda tutuyor 

olsalar da kendilerini ait hissettikleri arkadaş çevresinin de onayını almak 

istemektedir. Bu nedenle alacakları kıyafetleri seçerken genellikle arkadaş 

çevrelerinden tavsiye almaktadır. 

6.4. Hediyelik Eşya 

 
Z kuşağı gençleri arkadaşlarının doğum günlerinde, kendilerinin ya da 

ailelerinin özel günlerinde aldıkları hediyeleri daha fazla ve farklı ürün bulabildikleri 

için dijital kanallardan satın almayı tercih etmektedir. 

Geniş ürün skalasının olması ve istedikleri bütçeye uygun hediyelik eşyaları 

daha kolay bulabildikleri için z kuşağı gençleri arkadaşlarına alacakları hediyeleri 

artık sanal mağazalardan satın almayı tercih etmektedir.. 



56 
 

6.5. Elektronik Cihazlar 

 
Sanal ortamda alışverişin daha kolay olduğu bu dönemde Z kuşağı akıllı 

telefon, laptop, tablet gibi elektronik eşyaları da dijital kanallar üzerinden satın 

almaya başlamıştır. İstedikleri ürünleri kendi ülkelerinde bulamasalar bile internet 

sayesinde dünyanın diğer ucundan o ürünü sadece bir tıkla satın alma özgürlüğüne 

sahip olmaları z kuşağını ve genç nesli oldukça memnun etmektedir. 

Genel olarak elektronik cihazların pahalı olması Z kuşağı gençlerini bu gibi 

ürünleri almak istediklerinde sanal marketlere yönlenmektedir. İnternet sayesinde 

dünyanın her yerinden satın alma işlemi gerçekleştirildiği için artık alınacak olan 

ürünlerin fiyat aralıkları kampanyaları bazen ise yurt dışı fiyatlarına bakarak satın 

alma imkanı sayesinde istedikleri ürüne daha kolay yoldan sahip olabilmektedirler. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

 
Z KUAŞAĞININ DİJİTAL KANALLAR ÜZERİNDEN SATIN ALMA 

ENDİŞELERİ 

 
Dijital kanallar üzerinden satın alma gerçekleşirken tüketicinin endişe 

duyduğu bir takım durumlar yaşanmaktadır. Bunların başında dijital kanallar 

üzerinden satın alım yaparken kullandıkları kredi kartlarının bilgilerinin çalınması 

bulunmaktadır. 

Bu bölümde ise satın alma aşamasında en çok endişe duyulan konular ele 

alınmıştır. 

7.1. Alınan Ürünün Tatminsizliği 

Genç kuşağın teknoloji ve internetle olan ilişkisi sebebiyle alışveriş sırasında 

sadece ihtiyacı olanları almak yerine dönemine uygun görünsün ve arkadaş 

çevresinde bir nebze farklılık yaratmak için kendine rol model aldıkları insanların 

kullandığı veya gündelik hayatlarında giydiği kıyafet, elektronik eşya, kişisel bakım 

ürünleri gibi birçok ürüne sahip olmak istemektelerdir. 

Bunun getirmiş olduğu tüketim çılgınlığı bazen kendilerine hiç  uymayan 

hatta hayatlarında bir kez dahi kullanmayacağı ürünlere sahip olma istediğinden 

dolayı alınan ürünün tatmini düşük olacağından istedikleri ve düşündükleri fikri 

yansıtamadıklarından satın aldıkları ürün bu genç tüketici kuşağını bazen ürün 

tatminsizliğine sürüklemektedir. 

7.2 Kişisel Bilgilerinin Çalınması 

Global dünyada artık alışverişin şekli değişmiş genç kuşak ihtiyaç 

duyduklarını ürünleri büyük mağazalara gidip temin etmek yerine bilgisayar başında 

tek tıkla sipariş edebilmektedir. Alışveriş merkezleri gençler için ürün temini 

açısından değil de artık bir buluşma noktası haline gelmiştir. 

Genel olarak bakıldığı zaman yapılan alışverişlerin büyük bir bölümünün 

internet üzerinden yapılması kullanıcıların bazı endişelerine yol açmaktadır. Bunların 

başında alışveriş esnasında kullanılan kartların kişisel bilgilerinin karşı tarafın eline 

geçip geçmeme korkusu gelmektedir. 
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Teknoloji sayesinde artık gizliliğin bir özelliği kalmadığı gibi insanlar en ufak 

şeyleri bile bir internet sitesi yardımı ile ya da telefonla ulaşabilmektedir. 

Telefonumuza gelen bilmediğimiz numarayı bile bir dakika içinde kimin üzerine 

kayıtlı olduğunu öğrenebilirken kendi kullandığımız dijital kartların kişisel 

bilgilerinin karşı tarafın eline geçmesi kadar kolay bir şey olduğunu da bilmeliyiz. 

Bu nedenle dijital kanallar üzerinden yapılacak olan alışverişin ödemesinin 

elektronik kartlar yardımıyla yapılmasından dolayı fazla güvenilir olmayan siteler 

veya sitenin veri tabanını ele geçirmiş olan virüsler nedeniyle yapılacak alışveriş 

sonrası kişisel bilgilerin çalınma korkusu tüketicinin her zaman endişe duyduğu 

durumlar arasındadır. Bu gibi olaylarla karşılaşmamak için alışverişin yapılacak 

olduğu sitenin gerçekten güvenli olup olmadığı bilinmeli gerekirse elektronik kart 

yerine kapıdan ödeme, nakit alışveriş tercih edilmelidir. Tüketicinin dijital kanallar 

üzerinden alışveriş yaparken o sitenin gerçekten güvenilir olup olmadığını veya 

etrafındaki kişilerin aynı sitelerden ürün alıp almadığını araştırması daha doğru bir 

yöntem olmaktadır. 

Sonuç olarak dijital kanallardan yapılacak alışverişin güvenli olup olmadığı 

pek belli değilken yine de internet alışverişi yaparken sitelerin kullanıcı sayılarına 

yapılan alışveriş sayılarına ve müşteri memnuniyetine özen gösterip yapmak küçükte 

olsa tedbir ve önlem almaktır. Gelişen dünyada reel olarak alışverişlerin artık eski 

kuşakların ellerinde olduğunu yeni neslin ise dijital kanallar üzerinden alışveriş 

yaptığı görülmektedir. Z kuşağından önceki kuşaklar bu genç kuşağa karşı daha 

tedbirli ve dikkatlidirler. İnternetten alışverişin genç kuşağım elinde olması sebebiyle 

kişisel bilgilerin çalınması genç nesilde daha sık rastlanan bir durum haline 

gelmektedir. 

7.3. Beğenilmeyen Ürünün İade Zorluğu 

Teknolojik gelişmeler sayesinde genç kuşağın artık gerçek hayat dışında var 

olmaya çalıştığı ve bunu gün geçtikçe daha fazla benimsediği dijital kanallar ve diğer 

sosyal ağlar artmaya ve bu kanallara üye olan gençlerin sayısı çoğalmaya devam 

etmektedir. Hal böyle olunca artık sosyal faaliyetlerin bile internet üzerinden 

yapıldığı toplu görüşmelerin, bazen sadece bir kulaklık ve kamera yardımıyla 
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tamamlandığı, özlemlerin bu yolla giderildiği ve hatta günlük ihtiyaçları için bile 

yerlerinden kalkmayıp dijital kanallar üzerinden karşıladıkları bir nesil oluşmaktadır. 

İnternetin ve teknolojinin getirdiği bunca yenilikten sonra artık gerçek 

mağaza anlayışı neredeyse bitmiş, her mağazanın internet üzerinden satış yapan e- 

mağaza uygulamaları çıkmıştır. Dijital kanallar üzerinden yapılacak olan 

alışverişlerin, alınan ürünlerin bazen tüketici tarafından beğenilmemesinden kaynaklı 

iade istediği veya değişim istediği olmaktadır. Gelen ürünün bedeni, boyu hatta rengi 

bazen internette gösterildiği gibi olmadığı için bu tür problemlerle sıkça 

karşılaşılmaktadır. Normal olarak bir alışveriş merkezinden alınan ürünün değişimi 

ve iadesi tekrardan o mağazaya gidip gün içinde yapılırken, dijital kanallar üzerinden 

yapılan alışverişlerde bu durum bu kadar kolay olmamaktadır.      Sonuç olarak 

dijital kanallar üzerinden yapılan alışverişlerde iade ve değiştirme zorluğu insanların 

internet üzerinden alışveriş yaparken endişe duymalarına sebep olmaktadır. 

7.4. Alınan Ürüne Hemen Ulaşamama 

 
Dijital kanallar üzerinden yapılan alışverişlerin, alışveriş merkezlerinde 

yapılan alışverişler ile arasında elbette bazı farklılıklar ve değişiklikler vardır. 

Alışverişimizi alışveriş merkezlerinden yaparsak aldığımız ürün kasada ödemesini 

yaptıktan sonra bizim elimizde olacaktır, fakat internet üzerinden yapılan 

alışverişlerde genel olarak 1 gün fakat ortalama 3 gün gibi değişken bir tarih 

aralığında ürünün elimize geçmesi mümkün olmaktadır. Bu sebepten ötürü alınan 

ürünün gerçekten e-ticaret sitelerinde göründüğü gibi kaliteli olup olmadığı veya 

kendi bedenimize göre olup olmadığını öğrenmek için tüketiciler birkaç gün 

beklemek zorunda kalmaktadır. 

Z kuşağının aceleci ve sabırsız olmasından kaynaklı olarak alınan ürünün eve 

teslimine kadar geçen süre sürekli sorun haline gelmektedir. Teknolojiyi bu kadar iyi 

kullanan artık bireysel olmaya karar vermiş neslin alışverişlerini internet üzerinden 

yapması doğal bir durum olmakla beraber tüketici olarak aldıkları mal veya hizmetin 

ellerine hemen geçmesini talep etmektedirler. 
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7.5. Hatalı veya Farklı Bir Ürünün Gelmesi 

 
İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde aslında en korkulan ve ürünün eve 

gelişine kadar sürekli tereddüt içinde beklenen bir diğer endişe ise alınan ürün ile 

gelen ürün arasında farklılık olmasa veya daha büyük bir karışıklıkla karşı karşıya 

kalınıp ürünün yanlış gelmesi tüketiciler için büyük bir sorun haline gelmektedir. 

Çünkü ellerine farklı ürün geçen tüketiciler internet üzerinden yapılan 

satışlarda sıkça karşılaşılan ürün iade veya değiştirme zorluğu gibi farklı sorunlarla 

yüzleşecekler ve bunun haricinde alışveriş merkezlerinden alınmadığı için tekrardan 

ürünü aldıkları e-ticaret sitesine kargo yoluyla yollayıp asıl almak istediği ürüne 

sahip olmak için gereksiz bir zaman kaybına uğrayacaklarını düşünmektedir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Z KUŞAĞININ DİJİTAL KANALLAR ÜZERİNDEN SATIN ALMA 

TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

 
8.1. Araştırmanın amacı 

 
Çalışma kapsamında Z kuşağının dijital kanallar üzerinden satın alma 

tercihleri üzerine yapılan araştırmanını bulguları ve verileri yer almaktadır. 

 

8.2. Araştırmanın Hipotezler 

 
Araştırmanın hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir 

 

H0:  Z Kuşağı ürün satın alma tercihlerinde sosyal medyadan etkilenmektedir 

 
H1: Z kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya kaynağına 

duydukları güven, dijital olmayan kaynaklara kıyasla daha yüksektir. 

 

H1a: Z kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya platformlarına 

duydukları güven, aile, arkadaş ve tanıdıklarına duydukları güvene kıyasla 

daha yüksektir. 

 

H1b: Z kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya platformlarına 

duydukları güven, televizyon reklamlarına duydukları güvene kıyasla daha 

yüksektir. 

 

H1c: Z kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya platformlarına 

duydukları güven, satış uzmanlarının tavsiyelerine duydukları güvene kıyasla 

daha yüksektir. 

 

H2: Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, 

dijital olmayan kaynaklara kıyasla daha yüksektir. 

 

H2a: Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, 

aile, arkadaş ve tanıdıklarına duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

 

H2b: Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, 

televizyon reklamlarına duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 
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H2c: Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, 

satış uzmanlarının tavsiyelerine duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

 

H3: Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki 

reklamlara duydukları güven, dijital olmayan kaynaklara kıyasla daha 

yüksektir. 

 

H3a: Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki 

reklamlara duydukları güven, aile, arkadaş ve tanıdıklarına duydukları güvene 

kıyasla daha yüksektir. 

 

H3b: Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki 

reklamlara duydukları güven, televizyon reklamlarına duydukları güvene 

kıyasla daha yüksektir. 

 

H3c: Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki 

reklamlara duydukları güven, satış uzmanlarının tavsiyelerine duydukları 

güvene kıyasla daha yüksektir. 

 

H4: Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, 

satın alma, güvenme) düzeyi, ortalama yararlanma düzeyinin anlamlı 

derecede üzerindedir. 

 

H4a: Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, 

satın alma, güvenme) düzeyi, sosyal medya hesaplarını kontrol etme 

sıklıklarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

 

H4b: Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, 

satın alma, güvenme) düzeyi, sosyal medyada takip ettiği kişi sayısına göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

 

H4c: Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, 

satın alma, güvenme) düzeyi ile, sosyal medya kaynaklarına ürün satın alımı 

için güvenme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. (Bloggerlar 

için Kabul, SM platformları için Ret). 
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H5: Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin, Z kuşağı üzerinde 

ortalamanın üzerinde bir etkisi bulunmaktadır. 

 

H5a: Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki 

etkisi, Z kuşağının oyun oynama sıklık düzeyine göre anlamlı olarak 

farklılaşmaktadır. 

 

H5b: Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki 

etkisi, Z kuşağının Oyunlar veya karakterlerine ait aksesuarları alma istek 

düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 

 

H5c: Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki 

etkisi, Z kuşağının evlerinde oyun veya kahramanlarına ait nesneler 

bulundurma düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 

 

H5d: Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki 

etkisi ile, sık oynanan oyun sayısı arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. 

 

8.3. Araştırmanın Ana kütlesi ve Örneklem Seçimi 

 
Araştırmaya, Z Kuşağını temsilen, 1996 – 2003 arasında doğan toplam 200 

öğrenci katılmıştır. Katılımcılardan 108’i (%54) kadın, geriye kalan 92’si (%46) ise 

erkektir. Katılımcılardan neredeyse tamamı (%98,5) 2000-2003 yılları arasında 

doğmuştur. 1996-1999 yıllarında doğan sadece üç katılımcı bulunmaktadır. Z 

kuşağının %40,5’i daha önce sadece bir kez (bir yerde) çalıştıklarını belirtirken, daha 

önce hiç çalışmayanların oranı ise %31’dir (N=62). Çalıştıklarını belirten Z 

kuşağının 58’i part-time, 74’ü ise full-time olarak çalıştığını belirtmişlerdir 
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8.4. Veri Toplama Yöntemi ve Modeli 

 
Bu çalışmada gerekli analizleri yapabilmek için anket yöntemi tercih 

edilmektedir. Çalışmanın amacına uygun bir adet anket formu hazırlanmıştır. Anket 

formu Z kuşağı gençleri için hazırlanmıştır. . Yapılan araştırmada kullanılan yöntemler 

arasında 5’li likert kullanılırken anketin belirli bölümlerinde sorulan sorularda 10’lu 

puan sistemi kullanılmıştır. Bu 10’lu puan sistemini kullanma amacımız anket yapacak 

olan kişinin kategoriler arasında seçim yaparken istedikleri seçenekleri kişisel kararları 

ile birden fazla şekilde işaretlemek ve çıkan sonuçların 10’lu bir puan sistemi üzerinden 

değerlendirilip istatistiklere daha kolay aktarılmasını sağlamak amacı ile yapılmıştır. 

 

Çalışmada önemle üzerinde durulan bir diğer husus ise anket soruları titizlik 

ile seçilmiş olup Z kuşağını oluşturan gençler ile birebir görüşülerek analize tabi 

tutulmuştur. 

 

Anket için hazırlanana sorular 25 adetten oluşmaktadır. Z kuşağına yapılan 

ankette; Z kuşağının dijital kanallar üzerinden alışverişleri, sosyal medya kullanım 

oranları, online oyun ile olan ilişkileri ve satın alma aşamasında ki karar 

mekanizmaları ele alınmıştır. Çalışmada İstanbul ilinin Silivri ilçesinde öğrenim 

gören katılımcılar ile yapılan ankette Z Kuşağı gençlerinin dijital kanallar arasından 

satın alma tercihlerini etkileyen faktörleri bulmak, kendi aralarındaki farkları ve 

benzerlikleri ortaya koymak için genel tarama modeli ile araştırma yapılmıştır. 

Ankete katılan öğrencilerin tesadüfi örnekleme yöntemi ile tercih edilmiş olup, aynı 

yaş ve aynı öğrenim grubunda olması örneklem seçmekte önemli bir unsur olmuştur. 

 

8.5. Araştırmanın Kısıtları 

 
Araştırmanın ana kütlesi ve örnekleminin tamamı İstanbul ilinde bulunan 

Silivri Anadolu Lisesi, Velibaba Çok Programlı Anadolu Lisesi, TÜRAM Tarım 

Lisesinde okuyan Z kuşağı gençleri üzerinde yapılmıştır. 

 

8.6. Verilerin Analizi Ve Bulgular 

 
Bu çalışma kapsamında 200 tesadüfi şekilde seçilen lisede öğrenim gören Z 

kuşağı gençleri anket sorularını cevaplamışlardır. Katılımcılar ile yüz yüze yapılan 

ankette eksik ve hatalı cevaplamaların önüne geçilerek, anket formlarında hiçbir 
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hatalı cevaplamaya izin verilmemiştir. 

Z kuşağının Sosyal Medya Tercihleri 

Z kuşağına, sosyal medya hesabı kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa ise 

hangi sosyal medya platformlarını kullandıkları sorulmuştur. Buna göre, Z kuşağının 

ilk üç sosyal medya kullanım tercihlerinde en fazla yer alan platformun Instagram 

olduğu (%37,92), yapılan 600 tercihten (200 Z kuşağın * 3 tercih) 190’ında 

Facebook’un tercih edildiği, en az tercih edilen platformun ise Snapchat olduğu 

(%9,78) anlaşılmaktadır (Şekil 1). Z kuşağının sosyal medya tercihleri en popüler 

olandan aşağı doğru sıralandığında, sıralamanın Instagram, Youtube, Twitter, 

Facebook ve Snapchat şeklinde olduğu görülmektedir. Diğer yandan, örneklem 

grubu içerisinde sosyal medya hesabı bulunmayan sadece dört öğrencinin (%0,8) yer 

aldığı görülmektedir. Z kuşağına anket formunda sunulan 8 farklı sosyal medya 

platformundan
1
 kaçını kullandığı incelendiğinde, öğrencilerin kullandıkları sosyal

medya platformlarının ortalamasının 3,08 ± 1,22 (Min:0, Maks:6) olduğu 

anlaşılmaktadır. Z kuşağının sosyal medya tercihleri Şekil 8.4’te gösterilmektedir. 
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Şekil 8.4 Z kuşağının Sosyal Medya Kullanım Tercihleri 

1 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Wikipedia, Swarm, Flickr 
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8.6.2. Z kuşağının Sosyal Medya Kullanımına Dair Tanımlayıcı 

İstatistikler 

Z Kuşağının sosyal medya kullanım düzeyleri; anket formunda sosyal medya 

kullanım sıklığı (Sosyal Medya Hesaplarınızı Ne Sıklık İle Kontrol Edersiniz?), Ürün 

Bilgisi ve Seçimi için Dijital Kanalları Kullanım Sıklığı (Ürün Bilgilerine Ulaşmak, 

Ürün Seçimi Yapmak İçin Dijital Kanalları (Web Siteleri, Sosyal Mecra, Mobil Uygulamalar 

vb.) Hangi Sıklık İle Kullanıyorsunuz?), Sosyal Medyada takip ettikleri kişi/hesap sayısı 

ve Ürün Skalası Genişliğinin, Online Alışveriş tercihlerine etkisi (Yapacağınız Online 

Alışverişlerde Ürün Skalasının Genişliği Sizi Online Alışverişe Yönlendirir mi?) soruları 

üzerinden incelenmiştir (Tablo 2). Buna göre, Z kuşağının neredeyse tamamı (%92) 

hergün sosyal medya hesaplarına giriş yapmakta iken, sosyal medya hesabı 

kullanmıyorum diyen sadece iki öğrenci bulunmaktadır. 

Z kuşağının yarısı (%49), bir ürün satın almak veya satın almayı düşündüğü 

bir ürün hakkında araştırma yapmak için dijital kanalları her gün kullanmaktadır. 

Ürün satın alma veya inceleme için interneti kullanmadığını belirtenlerin oranı ise 

%6,5’tir (N=13). Bu bakımdan, Z kuşağının alışveriş için dijital kanalları aktif olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Sosyal medyada bir kişiyi veya hesabı takip etmek bakımından en kalabalık 

grubun, 200 ile 500 arasında kişi/hesap takip eden (%41), en az sayıdaki grubun ise, 

0 ile 50 arasında kişi/hesap takip eden (%6,5) grup olduğu görülmektedir. Örneklem 

grubu içerisinde 500’den fazla sayıda kişi/hesap takip eden toplam 17 öğrenci (%8,5) 

bulunmaktadır. 

“Yapacağınız online alışverişlerde ürün skalasının genişliği sizi online 

alışverişe yönlendirir mi” sorusuna her zaman ve sıklıkla yanıtı verenlerin oranı 

sırasıyla %8,5 ve %15 iken, hemen hemen hiç ve nadiren yanıtı verenlerin oranı ise 

sırasıyla %14,5 ve %22’dir. Bu bakımdan, internet üzerinden ürün satın almada ürün 

çeşitliliğinin, Z kuşağını online alışverişe yönlendirme etkisinin düşük olduğu 

görülmektedir. Z kuşağının sosyal medya kullanımına dair tamamlayıcı istatistikler 

Tablo 8.3’te göstetilmektedir. 
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Tablo 8.3 Z kuşağının Sosyal Medya Kullanımına dair Tanımlayıcı 

İstatistikler 

Değişkenler Düzeyler N % 

SM Kullanım Sıklığı Her gün 184 92 

Haftada Bir İki Kez 14 7 

Kullanmıyorum 2 1 

Her gün 98 49 

Haftada Bir 49 24,5 

Ürün Bilgisi ve Seçimi için Dijital 
Kanalları Kullanım Sıklığı 

Ayda Bir İki Kez 27 13,5 

Bir İki Ayda Bir 10 5 

Kullanmıyorum 13 6,5 

Diğer 3 1,5 

SM'de Takip Edilen Kişi Sayısı 0-50 13 6,5 

51-100 31 15,5 

101-200 82 41 

20-500 57 28,5 

501'den Fazla 17 8,5 

Hemen Hemen Hiç 29 14,5 

Ürün Skalası Genişliğinin, Online 
Alışveriş Tercihlerine Etkisi 

Nadiren 44 22 

Bazen 80 40 

Sıklıkla 30 15 

Her Zaman 17 8,5 
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8.6.3. Z kuşağının Online Oyunlara Yönelik Tanımsal İstatistikleri 

Z Kuşağının online oyun oynama ve oyunlara yönelik ilgi düzeyleri; anket 

formunda Online oyuna üyelikleri olup olmadığı, Online oyunda bir şey satın almak 

için daha önce para harcayıp harcamadıkları, ne sıklıkta online veya mobil oyun 

oynadıkları, aylık ortalama ne kadar süre online oyun oynadıkları, Oyunlarda yer 

alan aksesuar ya da karakterlerin üzerinde bulunan kıyafetler satışa sunulsa satın 

almak isteyip istemedikleri ve evlerinin herhangi bir bölümünde onlara oyunu veya 

kahramanını hatırlatacak nesneler bulundurup bulundurmadıkları soruları üzerinden 

incelenmiştir. Z kuşağının online oyunlara yönelik tanımsal istatistikleri Tablo 8.4’te 

gösterilmektedir. 

Tablo 8.4. Z kuşağının Online Oyunlara Yönelik Tanımsal İstatistikleri 

Değişkenler Düzeyler N % 

Online Oyun Üyeliği Yok 42 21 

1-3 133 66,5 

4-6 10 5 

7-9 5 2,5 

10 + 10 5 

Online Oyuna Para Harcama Birçok Kez 14 7 

Birkaç Kez 30 15 

Hiç Yapmadım 156 78 

Oyun Oynama Sıklığı Her gün 50 25 

Haftada Bir İki Kez 60 30 

Ayda bir iki Kez 26 13 

İki Üç Ayda Bir 34 17 

Oynamıyorum 30 15 

Aylık Oyun Oynama Süresi 0-8 Saat 116 58 

9-16 Saat 21 10,5 

17-24 Saat 17 8,5 

25-32 Saat 19 9,5 

33-40 Saat 14 7 

41 Saat ve Üzeri 13 6,5 

Oyunla ilgili Aksesuar Satın alma Birçoğunu Almak İsterdim 38 19 

Birkaç Şey Almak İsterdim 80 40 

Hiç Almayı Düşünmedim 82 41 

Evde Oyun Nesnesi Bulundurma Birçok Adet Var 3 1,5 

Birkaç Adet Var 48 24 

Hayır yok 149 74,5 
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Tablo 3’teki bulgulara bakıldığında, araştırmaya katılan Z kuşağı 

öğrencilerinin yaklaşık üçte ikisinin (%66,5) bir, iki veya üç online oyun için 

üyeliğinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Hiçbir online oyun üyeliği bulunmayanların 

oranı %21 iken, dört ve daha fazla oyun için üyeliği bulunanların toplam oranı 

%12,5’tir (N=25). 

Her ne kadar Z kuşağı arasında online oyuna üye olma oranı yüksek de olsa, 

bu online oyunlar için para harcayanların oranı oldukça düşüktür (toplamda %22). 

Online oyunda bir şey satın almak için hiç para harcamadığını belirtenlerin oranı 

%78’dir (N=156). 

Z kuşağının oyun oynama sıklıkları incelendiğinde, %55’inin (%25 + %30) 

haftada en az bir-iki kez oyun oynadıkları, %15’inin (N=30) ise hiç online oyun 

oynamadığı anlaşılmaktadır. Aylık oyun oynama oranlarına bakıldığında ise, Z 

kuşağının yarısından fazlasının (%58), ayda en fazla 8 saat oyun oynadıkları 

görülmektedir. Aylık ortalama 8-16 Saat, 16-24 Saat, 24-32 Saat ve 32-40 Saat 

online oyun oynayanların oranları %7 ile %10,5 arasında değişmektedir ve bu 

bakımdan dengeli dağıldığı söylenebilecektir. 

Oynadığı oyunlarda geçen aksesuar, obje veya kahramanlara ait nesnelerden 

birkaçını satın almak isteyenler ile, bu aksesuar veya nesneleri hiç satın almayı 

düşünmemiş olanların oranları hemen hemen aynıdır (sırasıyla %40 ve %41). Diğer 

yandan Z kuşağının dörtte üçü (%74,5), evlerinin herhangi bir bölümünde 

kendilerine oynadıkları oyunu veya kahramanlarını hatırlatacak nesneler 

bulundurmadıklarını belirtmişlerdir. 

8.6.4. Z kuşağının Tercih Ettikleri Oyunlar 

Z Kuşağına, anket formunda 6 farklı oyun sunulmuş ve bu oyunlardan 

hangilerini sıklıkla oynadıklarını işaretlemeleri istenmiştir. Bu oyunların tercih 

edilme sıklığına göre yapılan frekans analizine göre, Z kuşağının en sık oynadığı 

oyunun %32,93 ile “Player Unknown's Battle Grounds (PUBG)”, en seyrek 

oynadıkları oyunun ise %5,44 ile “World of Warcraft (WOW)” olduğu 

görülmektedir (Şekil 2). Z kuşağının geriye kalan dört farklı oyunu tercih etme 
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oranları oldukça dengelidir ve %13,60 (Minecraft) ile %18,13 (Counter Strike) 

aralığında değişmektedir. Z kuşağının tercih ettiği oyunların istatistikleri Şekil 8.5’te 

gösterilmiştir. 

Şekil 8.5. Z kuşağının Tercih Ettikleri Oyunların Pasta Grafiği 

8.6.5.1. Çıkarımsal istatistikler 

8.6.5. Z kuşağının Bilgi Kaynaklarına Göre Oluşturulan Ürün    Güven 

İndeksleri 

Anket formunda, Z kuşağına 12 farklı bilgi kaynağı sunularak, her bir bilgi 

kaynağına, bir takım (N=8) ürün türlerini satın alma noktasında güvenip 

güvenmedikleri ve bu bilgi kaynaklardan bu noktada yararlanıp yararlanmadıkları 

sorulmuştur. Bu ürün türleri, giyim, ayakkabı, kitap/kırtasiye, eğlence (konser, 

sinema v.b.), saç bakım ürünleri, kişisel bakım, teknoloji ve son olarak gezi/yeme 

içme türlerinden oluşmaktadır. 



72 

Z kuşağının sekiz farklı ürün türünden kaçına güvenip güvenmedikleri 

üzerinden her bilgi kaynağı için bir puanlama yapılmış, eğer bir bilgi kaynağına 

(örneğin bloggerlar) tüm ürünler için güveniliyorsa ve o kaynaktan bu ürünlerin satın 

alınması konusunda yararlanılıyorsa, o bilgi kaynağı için tam puan, yani 8 puan 

verilmiştir. Diğer yandan, eğer bir bilgi kaynağına (örneğin Televizyon reklamları) 

hiçbir ürün için güvenilmiyorsa ve o kaynaktan bu ürünlerin satın alınması 

konusunda hiç yararlanılmıyorsa, bu durumda bahse konu bilgi kaynağı için sıfır 

puan verilmiştir. Bu şekilde oluşturulan güven (ve yararlanma) indeksinde her bir 

bilgi kaynağının alabileceği minimum puan (0*8) 0, maksimum puan ise (1*8) 8 

olmaktadır. Z kuşağının bilgi kaynaklarına göre oluşturulan ürün güven indekslerine 

ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 4’te sunulmaktadır. 

Tablo 4’teki bulgular incelendiğinde, ürün güven indeksi bakımından en 

yüksek ortalama puana sahip bilgi kaynağının Aile, Arkadaş ve Tanıdıklar olduğu    

(x̄ =3,93), en düşüş puan ortalamasına sahip bilgi kaynağının ise oyunlar içindeki 

reklamlar olduğu (x̄ =0,51) anlaşılmaktadır. Aileden sonra en yüksek güvenilirlik 

indeksine sahip üç bilgi kaynağı sırasıyla Sosyal Medya (x̄ =1,91), Markaların kendi 

web siteleri (x̄ =1,76) ve kullanıcı siteleridir (x̄ =1,44). Oyun içi reklamlardan sonra en 

düşük güvenilirlik indeksine sahip üç bilgi kaynağı ise sırasıyla Mobil ve dijital 

reklam, tanıtım ve kampanyalar (x̄ =0,8), satış uzmanlarının tavsiyeleri (x̄ =0,96) ve 

televizyon reklamlarıdır (x̄ =1,05). Genel olarak bakıldığında, aile, arkadaş ve 

tanıdıklar da dahil tüm bilgi kaynaklarının, Z Kuşağının bir ürünü satın alması 

noktasında güvenilir ve yararlanabilir bir kaynak olarak görülmekten uzak olduğu, 

örneğin Z kuşağının , en fazla güvendikleri aile, arkadaş veya tanıdıklarınca tanıtılan, 

önerilen veya tavsiye edilen 8 ürün türünden en az yarısına satın alma veya 

yararlanma noktasında güvenmedikleri görülmektedir. Z kuşağının bilgi 

kaynaklarına göre oluşturulan ürün güven indeksi istatistikleri Tablo 8.5’te 

gösterilmektedir. 
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Tablo 8.5 Z kuşağının Ürün Güven İndekslerine dair Tanımlayıcı 

İstatistikler 

Bilgi Kaynakları Ortalama Ortanca Standart Sapma 

Aile, Arkadaş, Tanıdık 3,93 4 2,73 

Kullanıcı siteleri 1,44 1 2,01 

Bloggerlar 1,24 1 1,59 

Uzmanlık siteleri 1,10 0,5 1,73 

Markaların kendi web siteleri 1,76 1 2,09 

Sosyal Medya 1,91 1 2,04 

Televizyon reklamları 1,05 0,5 1,61 

Online satış siteleri 1,35 1 1,93 

Oyunlar İçindeki reklamlar 0,51 0 0,98 

Mobil/dijital reklam-tanıtım ve kampanyalar 0,80 0 1,45 

Ürün katalogları 1,41 1 1,79 

Satış uzmanlarının tavsiyeleri 0,96 0 1,56 

8.6.6. Bilgi Kaynaklarına Duyulan Güven Düzeyi Farklılıkların    a     Dair 

ANOVA Tablosu 

Çalışmadaki ilk 3 hipotez (ve alt hipotezler), Z kuşağının ürün satın alma 

noktasında dijital kaynaklara duydukları güvenin, dijital olmayan kaynaklara kıyasla 

daha yüksek olduğunu varsaymaktadır. Bu hipotezlerin testi için, her bir bilgi 

kaynağına duyulan güven düzeyinin, diğer bilgi kaynaklarından anlamlı derecede 

daha yüksek olup olmadığı, tekrarlı ölçümler (repeated measures) ANOVA testi ile 

incelenmiştir. Test sonuçları aşağıda sunulmaktadır. Z kuşağının bilgi kaynaklarına 

duyulan güven düzeyi farklılıklarına göre ANOVA analizi Tablo 8.6’da 

gösterilmektedir. 

Tablo 8.6. Bilgi Kaynaklarına Duyulan Güven Düzeyi Farklılıklarına 

Dair ANOVA Tablosu 

 Grup İçi Etki Testi (Within Subjects Effects) 

Kaynak 
Tip III Kareler 

Toplamı DF 
Kare 

Ortalaması F p 
Kısmı Eta- 

Kare 

Bilgi Kaynakları 1669,88 7,55 221,26 64,49 <0,001 0,25 

Hata (Bilgi Kaynakları) 5152,96 1501,85 3,43 

Not: veri, küresellik (spherecity) varsayımını sağlamadığından, Greenhouse-Geisser metoduyla 
düzeltilmiş F değerleri sunulmaktadır. 
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Tablo 6’da de görüleceği üzere, bilgi kaynaklarına duyulan güven düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde genel bir farklılık bulunduğu 

görülmektedir (F(7.55, 1501.85)=221.26, p<0.001). Bu güven düzeyi farklılıklarının 

hangi bilgi kaynakları arasında olduğunu belirlemek ve H1, H2 ve H3 hipotezlerini 

test etmek amacıyla post hoc testi yapılmıştır. H1, H2 ve H3 hipotezlerine konu olan 

bilgi kaynaklarına dair post hoc test sonuçları aşağıda sunulmaktadır. 

8.6.7. Bilgi Kaynaklarının Güven Düzeyindeki Karşılaştırma      Tablosu 

Tablo 7’deki bulgulara bakıldığında, sosyal medya kaynağına ürün satın alma 

bakımından duyulan güven ve yararlanma düzeyinin (x̄ =1,91), dijital olmayan 

kaynaklardan aile, arkadaş ve tanıdık kaynağına duyulan güven düzeyinden (x̄ =3,93) 

düşük, TV reklamları (x̄ =1,05) ve satış uzmanlarının tavsiyelerine (x̄ =0,96) duyulan 

güven düzeylerinden ise anlamlı derecede yüksek olduğu (üçü için de p<0.001) 

görülmektedir. Sosyal medya platformlarındaki bloggerlara ürün satın alma 

noktasında duyulan güven açısından bakıldığında, bloggerlara yönelik güven ve 

yararlanma düzeyinin, aile, arkadaş ve tanıdık kaynağına duyulan güven düzeyinden 

(x̄ =3,93) anlamlı derecede daha düşük olduğu (p<0.001), diğer yandan bloggerlara 

yönelik güven düzeyi ile TV reklamları veya satış uzmanlarına duyulan güven 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

anlaşılmaktadır (her ikisi için de p=1). Son olarak, online oyun reklamlarına ürün 

satın alma noktasında duyulan güven ve yararlanma düzeyinin, (x̄ =0,51), dijital 

olmayan bilgi kaynaklarından hem aile ve tanıdıklara (x̄ =3,93), hem TV reklamlarına 

(x̄ =1,05), hem de satış uzmanlarının önerilerine (x̄ =0,96) duyulan güven düzeyinden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu görülmektedir (sırasıyla p<0.001, 

p<0.001 ve p=0.002). Z kuşağının bilgi kaynaklarına güven düzeyi istatistikleri 

Tablo 7’de gösterilmiştir.. 



75 

Tablo 8.7. Bilgi Kaynaklarının Güven Düzeylerinin Karılaştırma 

Tablosu 

1. Kaynak x̄ 2. Kaynak x̄ 
Ortalama 

Farkı 
Standart 

Hata p 

Sosyal Medya 1,91 Aile, Arkadaş, Tanıdık 3,93 -2,025* 0,217 <0.001 

Sosyal Medya 1,91 TV reklamları 1,05 ,860* 0,159 <0.001 

Sosyal Medya 1,91 Satış Uzmanları 0,96 ,945* 0,154 <0.001 

Bloggerlar 1,24 Aile, Arkadaş, Tanıdık 3,93 -2,690* 0,201 <0.001 

Bloggerlar 1,24 TV reklamları 1,05 0,195 0,137 1 

Bloggerlar 1,24 Satış Uzmanları 0,96 0,28 0,133 1 
Online Oyun 
Reklamları 0,51 Aile, Arkadaş, Tanıdık 3,93 -3,420* 0,21 <0.001 

Online Oyun 
Reklamları 0,51 TV reklamları 1,05 -,535* 0,115 <0.001 

Online Oyun 
Reklamları 0,51 Satış Uzmanları 0,96 -,450* 0,105 0,002 

8.6.8. Alışverişte Sosyal Medyadan Yararlanma Düzeyi 

Z kuşağının alışveriş yaparken sosyal medyadan, ürün araştırması yapma, 

ürün satın alma ve sosyal medyaya güvenme noktalarında ne düzeyde yararlandığını 

belirlemek amacıyla, 5 maddelik ve 5’li likert tipi yapısında (1= Hemen hemen hiç, 

….. 5= Her zaman) basit bir ölçek kullanılmıştır. Bu maddelerde Z kuşağına ürün 

alımı öncesi dijital kanallarda araştırma yapma sıklıkları, alışverişlerinde ünlülerin 

ürün tanıtımlarından etkilenip etkilenmedikleri, sosyal medya üzerinden alışverişi 

güvenilir bulup bulmadıkları, ve bir ürünün sosyal medyada popüler olmasının veya 

fenomenler tarafından önerilmesinin satın alma tercihlerini etkileyip etkilemediği 

sorulmaktadır. Z kuşağının her beş maddeye verdikleri yanıtlar puanlanarak 

“Alışverişte Sosyal Medyadan Yararlanma Düzeyi” skoru oluşturulmuştur. Bu skor, 

5 ile 25 puan aralığındadır ve yüksek puanlar Z kuşağının alışverişlerinde dijital 

kanallardan (özellikle sosyal medya) daha çok yararlandığını işaret etmektedir. 

Aşağıda, Z kuşağının hem her bir madde için, hem de bu maddelerin toplamı için 

almış oldukları puanların tanımlayıcı istatistikleri sunulmaktadır . 
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Tablo 8.8 Alışverişte Sosyal Medyadan Yararlanma Düzeylerine dair 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Maddeler Ortalama Ortanca S.S. Min Maks 

Herhangi bir ürünü almadan sosyal medya ya da 
 web sitelerinde araştırma sıklığınız ? 

3,69 4 1,08 1 5 

Bir ürünün tanıtımının ünlü kişiler tarafından 
 yapılması satın alma aşamasındaki etkisi nedir? 

2,57 2 1,21 1 5 

Sosyal medya üzerinden alışverişin güvenilir 
 Olduğundan yararlanma eğilimi yüksek midir? 

3,00 3 0,91 1 5 

Daha önce kullanmadığınız bir ürünü sosyal 
 medyada popüler diye satın alır mısınız? 

1,78 1 1,06 1 5 

Fenomenler ve ünlü kişilerin önerdikleri ürünleri 
 tercih eder, sıklıkla satın alır mısınız? 

2,34 2 1,14 1 5 

Alışverişte Sosyal Medyadan Yararlanma Düzeyi 2,67 2,6 0,67 1,2 5 

Tablo 8’deki bulgulara bakıldığında, Z kuşağının bir ürün satın almada sosyal 

medyadan en çok yararlandığı alanın, ürünü satın almadan önce o ürünü sosyal 

medyadan veya web sitelerinden araştırmak olduğu (x̄ =3,69), en az yararlandığı 

alanın ise, daha önce kullanmadıkları bir ürünü sırf sosyal medyada popüler olduğu 

için satın alma eğilimleri olduğu (x̄ =1,78) anlaşılmaktadır. Ayrıca, örneklem 

grubundaki Z kuşağının, sosyal medya üzerinden alışverişin güvenilir olduğuna dair 

nispeten olumlu bir görüşe sahip oldukları da (x̄ =3) söylenebilecektir. Tüm bu 

maddelerin toplamının ortalamasından elde edilen “Alışverişte Sosyal Medyadan 

Yararlanma Düzeyi” puan ortalaması 2,67 ± 0,67’dir. 

Maddelere verilen yanıt türlerinin 1 – 5 arası puan aralığında olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, ve bu puan aralığındaki orta düzey tutumun x̄ =3 puanı ile temsil 

edildiği düşünüldüğünde, Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma 

düzeylerinin (x̄ =2,67) düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Bu ortalamanın, 1-5 arası likert puan aralığında tam orta noktayı ifade eden    

x̄ =3 ortalama düzeyinden anlamlı düzeyde aşağıda olup olmadığını belirlemek 

amacıyla tek örneklem (one sample) t test analizi uygulanmıştır. Yapılan tek 

örneklemli t-testi sonucunda, Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma 

düzeylerinin (x̄ =2,67), ortalama düzey derecesini ifade eden x̄ =3 puandan  

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur (t(199)= -6,858, 

p<0.001). 
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8.6.9.Z Kuşağının Alışverişte Sosyal Medyadan Yaralanma, Sosyal Medya 

Kontrol Sıklığı Ve Takipçi      Sayısı 

Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, satın 

alma, güvenme) düzeyinin, onların sosyal medya hesaplarını kontrol etme 

sıklıklarına ve sosyal medyada takip ettiği kişi sayısına göre anlamlı düzeyde 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek adına bağımsız gruplar arası t-test ve tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri yapılmıştır. Test sonuçları aşağıda 

sunulmaktadır. 

Tablo 8.9 Alışverişte sosyal medyadan yararlanma düzeylerinin, SM kontrol 

sıklığı ve takip edilen sayısına göre fark testleri 

Değişkenler N Ortalama S.S t / F p Post Hoc 

 SM Kontrol Sıklığı 

Her Gün 184 2,72 0,66 
3,503 0,001 

Haftada Bir Kez 14 2,08 0,56 

  SM'de Takip Edilen Sayıs ı    

0-50 (1) 12 2,32 0,60 1 < 4 (p=0,023) 

50-100 (2) 31 2,52 0,65 

100-200 (3) 81 2,57 0,64 4,433 0,002 2 < 4 (p=0,043) 

200-500 (4) 57 2,93 0,70 

500'den Fazla (5) 17 2,86 0,53 3 < 4 (p=0,014) 

Tablo 8’deki bulgulara bakıldığında, sosyal medyadaki hesaplarını her gün 

takip eden Z kuşağının sosyal medyadan bir ürün satın alma veya araştırma 

noktasında yararlanma düzeylerinin (x̄ =2,72), sosyal medyadaki hesaplarını haftada 

bir kez takip eden Z kuşağına kıyasla (x̄ =2,08) daha yüksek olduğu ve aradaki bu 

farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (t(196)=3,503, p=0,001). 

Diğer yandan, sosyal medyada (SM) farklı sayıda kişiyi takip eden Z kuşağının 

sosyal medyadan yararlanma düzeyleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (F(4,195)=4,433, p=0,002). Bu farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey post hoc testi neticesinde, sosyal 

medyadan 200 ile 500 arasında kişiyi takip eden Z kuşağının sosyal medyadan ürün 

alma / araştırma noktasında yararlanma düzeylerinin (x̄ =2,93), hem 0-50 arasında 
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kişiyi takip eden (x̄ =2,32), hem 50-100 arasında kişiyi takip eden (x̄ =2,52), hem de 

100-200 arasında kişiyi takip eden (x̄ =2,57) gruplardan daha yüksek olduğu ve 

aradaki bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (sırasıyla 

p=0,023, p= 0,043 ve p= 0,014). 

8.6.10. Z kuşağının Sosyal Medyadan Yararlanma Ve Sosyal Medyaya 

Güveni 

Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, satın 

alma, güvenme) düzeyi ile, sosyal medya kaynaklarına ürün satın alımı noktasında 

güvenme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek amacıyla, iki 

değişken arasında Pearson Korelasyon Katsayı testi uygulanmıştır. Test sonuçlarını 

gösteren tablo aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 8.10 Sosyal Medyadan Yararlanma Düzeyi ile SM Güven İndeksi 

Arasındaki İlişki 

Korelasyon Sosyal medya Bloggerlar 

Alışverişte SM'den Yararlanma Düzeyi 
r= 0,137 
(p=0,054) 

r= 0,278** 
(p<0.001) 

Tablo 9’daki Korelasyon test sonuçlarına bakıldığında, Z kuşağının 

alışverişlerinde sosyal medyadan yararlanma düzeyleri ile, sosyal medyadaki 

Bloggerlara olan güven düzeyleri arasında pozitif yönlü, orta etki gücünde ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,278, p<0.001). Dolayısı ile Z 

kuşağının sosyal medyadaki bloggerlara olan güvenleri arttıkça, alışveriş 

süreçlerinde sosyal medyadan yararlanma düzeyleri de artmaktadır. Diğer yandan, Z 

kuşağının alışverişlerinde sosyal medyadan yararlanma düzeyleri ile, sosyal medyada 

platformlarına olan güven düzeyleri arasındaki ilişki, istatistiksel olarak anlamlılık 

eşiğinin (p<0.05) biraz üzerinde bulunmuştur. Başka bir ifade ile, bu iki değişken 

arasındaki ilişkinin r=0,137 yerine r=0 olma olasılığı %5,4’tür. Ayrıca aradaki 

ilişkinin etki gücü de oldukça zayıftır. Dolayısı ile, Z kuşağının sosyal medyadan 

yararlanma düzeyleri ile sosyal medya platformlarına güven düzeyleri arasındaki fark 

anlamlı görülmemektedir. 
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8.6.11.Dijital Kanallar Üzerinden Alışveriş Yapmada Etkili olan Unsurların 

İncelenmesi 

Anket formunda, Z kuşağına 14 farklı kriter sunularak bu kriterlerin her 

birinin onların dijital kanallar üzerinden alışveriş yapmalarında ne kadar etkili  

olduğu 1 ile 10 puan aralığında (1=etkisiz, 10=Çok Etkili) ölçülmüştür. Bu kriterler 

ve bu kriterlere göre Z kuşağının puan istatistikleri aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 8.11. Z kuşağının Dijital Kanallar Üzerinden Alışveriş Yapmalarında 

Etkili olan Kriterlerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Kriter 
No Kategoriler Ortalama Ortanca S.S. Min Maks 

1 Kullanım kolaylığı 7,42 8 2,57 1 10 

2 Görsel zenginliğinin fazla olması 7,20 8 2,53 1 10 

3 Hızlı alışveriş yapılabilmesi 8,12 9 2,32 1 10 

4 Ürünleri taşımamak, eve teslim almak 8,21 9 2,40 1 10 

5 Her saat ulaşılabilir olması (7/24 alışveriş) 8,18 9 2,47 1 10 

6 Her yerden ulaşılabilir olması 8,16 9 2,52 1 10 

7 Video ve kısa filmler ile ürün tanıtımının 
olması 6,75 7 2,87 1 10 

8 Farklı kişilerin görüşlerine ulaşılabilmesi 6,93 7,5 2,72 1 10 

9 Başka kullanıcıların beğeni ve popülerliğini 
görebilmek 6,79 7 2,99 1 10 

10 Farklı bir ürün ile karşılaştırmanın kolay 
olması 7,42 8 2,73 1 10 

11 Uzman görüşlere ulaşılabilir olması 7,36 8 2,69 1 10 

12 Yakınımdaki mağazalarda kolay bulamadığım 
ürünlere de ulaşabilmek 8,41 9 2,22 1 10 

13 Yurtdışından ürün alabilmek 7,45 8 2,92 1 10 

14 Fiyat avantajı ve kampanyaların olması 8,18 10 2,69 1 10 

Tablo 11’deki bulgulara bakıldığında, Z kuşağının dijital kanallar üzerinden 

alışveriş yapmalarında en etkili olan kategorinin “Yakınımdaki mağazalarda kolay 

bulamadığım ürünlere de ulaşabilmek” kategorisi olduğu (x̄ =8,41), dijital 

kanallardan ürün satın almalarında en az etkili olan kategorinin ise, “Video ve kısa 

filmler ile ürün tanıtımının olması” kategorisi olduğu (x̄ =6,75) anlaşılmaktadır. Z 

kuşağının dijital kanallar üzerinden yaptıkları alışverişlerde kategoriler arasındaki 

etkililik düzeyleri arasında bir fark olup olmadığı, eğer bir fark varsa hangi 

kategorilerin diğerlerinden 
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anlamlı düzeyde daha fazla etkili olduğunu belirlemek amacıyla, tekrarklı ölçümler 

tek yönlü varyans analizi (Repeated Measures ANOVA) testi uygulanmıştır. Tablo 

11’de tekrarlı Anova testinin uygulanma amacı yapılan araştırmada birden fazla 

kriterin ve farklı kategorilerin bir araya gelmesi nedeniyle her önemli kriterin teker 

teker diğer kategoriler ile karşılaştırma yapılmasının ardından ulaşılan bulguların 

sonuçlara daha doğru aktarılması amacı ile yapılmış olup bulunan bulguların 

analizlerinin net bir şekilde sonuca aktarılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Test 

sonucunu gösteren tablo aşağıda sunulmaktadır . 

Tablo 8.12. Dijital Alışveriş Kategorileri Arasındaki Farklılıklara dair 

ANOVA Tablosu 

 Grup İçi Etki Testi (Within Subjects Effects) 

Kaynak 
Tip III Kareler 

Toplamı DF 
Kare 

Ortalaması F p 
Kısmı Eta- 

Kare 

Kategoriler 887,36 9,83 90,30 15,56 <0,001 0,07 

Hata 
(Kategoriler) 

11350,21 1955,56 5,80 

Not: veri, küresellik (spherecity) varsayımını sağlamadığından, Greenhouse-Geisser metoduyla 
düzeltilmiş F değerleri sunulmaktadır. 

Tablo 12’deki test sonuçlarına bakıldığında, Z kuşağının dijital kanallar 

üzerinde alışveriş yapmalarında etkili olan kriterlerin etkililik düzeyleri arasında 

genel olarak istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir (F(9.83, 

1955.56)=15,56, p<0.001). Bu farklılığın hangi kriterler arasında olduğunu 

belirlemek amacıyla yapılan post hoc testi sonucunda, 14 farklı kriter arasındaki 41 

karşılaştırmalı (pairwise) kriterin etkililik düzeyinin birbirlerinden anlamlı derecede 

(p<0.05) farklı olduğu bulunmuştur. Anlamlı bulunan ikili karşılaştırmaların farklılık 

sonuçları (post hoc testleri) aşağıda sunulmaktadır 
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Tablo 8.13. Dijital Alışverişteki Kriterlerin Etkililik Düzeylerinin Karılaştırma 

Tablosu 

1. Kriter x̄ 2. Kriter x̄ Ortalama Farkı Standart Hata p 

1 7,42 3 8,12 -,705* 0,169 0,004 

1 7,42 4 8,21 -,790* 0,18 0,002 

1 7,42 5 8,18 -,760* 0,199 0,017 

1 7,42 6 8,16 -,745* 0,199 0,022 

1 7,42 12 8,41 -,995* 0,18 <0.001 

1 7,42 14 8,18 -,770* 0,209 0,026 

2 7,20 3 8,12 -,920* 0,159 <0.001 

2 7,20 4 8,21 -1,005* 0,181 <0.001 

2 7,20 5 8,18 -,975* 0,196 <0.001 

2 7,20 6 8,16 -,960* 0,202 <0.001 

2 7,20 12 8,41 -1,210* 0,195 <0.001 

2 7,20 14 8,18 -,985* 0,215 0,001 

3 8,12 7 6,75 1,375* 0,225 <0.001 
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3 8,12 8 6,93 1,195* 0,214 <0.001 

3 8,12 9 6,79 1,335* 0,219 <0.001 

3 8,12 11 7,36 ,760* 0,206 0,026 

4 8,21 7 6,75 1,460* 0,214 <0.001 

4 8,21 8 6,93 1,280* 0,206 <0.001 

4 8,21 9 6,79 1,420* 0,225 <0.001 

4 8,21 10 7,42 ,790* 0,206 0,015 

4 8,21 11 7,36 ,845* 0,204 0,005 

5 8,18 7 6,75 1,430* 0,205 <0.001 

5 8,18 8 6,93 1,250* 0,218 <0.001 

5 8,18 9 6,79 1,390* 0,231 <0.001 

5 8,18 10 7,42 ,760* 0,206 0,027 

5 8,18 11 7,36 ,815* 0,224 0,031 

6 8,16 7 6,75 1,415* 0,221 <0.001 

6 8,16 8 6,93 1,235* 0,221 <0.001 

6 8,16 9 6,79 1,375* 0,232 <0.001 

6 8,16 10 7,42 ,745* 0,212 0,05 

6 8,16 11 7,36 ,800* 0,222 0,036 

7 6,75 12 8,41 -1,665* 0,212 <0.001 

7 6,75 14 8,18 -1,440* 0,219 <0.001 

8 6,93 12 8,41 -1,485* 0,213 <0.001 

8 6,93 14 8,18 -1,260* 0,221 <0.001 

9 6,79 12 8,41 -1,625* 0,221 <0.001 

9 6,79 14 8,18 -1,400* 0,235 <0.001 

10 7,42 12 8,41 -,995* 0,191 <0.001 

11 7,36 12 8,41 -1,050* 0,196 <0.001 

11 7,36 14 8,18 -,825* 0,214 0,014 

12 8,41 13 7,45 ,960* 0,218 0,002 

Tablo 13’teki bulgulara bakıldığında, 1. Kriter sütununda yer alan ilk kriterin 

1 numaralı kriter olduğu, Tablo 6’dan bir numaralı kategorinin “Kullanım Kolaylığı” 

olduğunun anlaşıldığı, 2. Kriter sütununda ise Kullanım Kolaylığı ile karşılaştırılıp 

farklılığı anlamlı bulunan 6 farklı kategorinin olduğu (kategori no 3,4,5,6,12 ve 14) 

ve bunların karşılıklarının sırasıyla “Hızlı alışveriş yapılabilmesi”, “Ürünleri 

taşımamak, eve teslim almak”, “Her saat ulaşılabilir olması (7/24 alışveriş 

yapabilmek)”, “Her yerden ulaşılabilir olması”, “Yakınımdaki mağazalarda kolay 

bulamadığım ürünlere de ulaşabilmek” ve “Fiyat avantajı ve kampanyaların olması” 

olduğu görülmektedir. Ortalama farklılığı sütununda bu ikili karşılaştırmaların 

tamamının negatif değere sahip olduğu görülmektedir. Dolayısı ile, birinci kriter olan 
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dijital alışveriş yaparken kullanım kolaylığı kriteri, tabloda bu kategori ile 

karşılaştırılan diğer 6 kriterden anlamlı düzeyde daha düşük etki gücüne sahiptir 

(sırasıyla p=0,004, p=0,002, p=0,017, p=0,022, p<0.001 ve p=0,026). Bu bakımdan 

Z kuşağı, dijital kanallardan alışveriş yaparken, “kullanım kolaylığı” kategorisine 

kıyasla “Hızlı alışveriş yapılabilme”, “Ürünleri taşımamak, eve teslim alma”, “Her 

saat ulaşılabilir olma”, “Her yerden ulaşılabilir olma”, “Yakındaki mağazalarda 

kolay bulunamayan ürünlere de ulaşabilme” ve “Fiyat avantajı ve kampanyaların 

olması” kriterlerinden daha fazla etkilenmektedir. Bu 6 farklı ikili-karşılaştırma 

arasında ortalama farklılığı en yüksek olan (fark= -0,995) ve p değeri en düşük olan 

(p<0.001) kriter, “kullanım kolaylığı” ile “Yakındaki mağazalarda kolay 

bulunamayan ürünlere de ulaşabilme” kriterleridir. 

Tabloda ortalama farklılıkları negatif olan değerlere bakıldığında, kullanım 

kolaylığı dışında “Görsel zenginliğinin fazla olması (kategori no:2)”, “Video ve kısa 

filmler ile ürün tanıtımının-demoların olması (kategori no:7), “Sosyal mecra ve 

dijital platformlardan farklı kişilerin görüşlerine ulaşılabilmesi (kategori no:8), 

“Başka kullanıcıların beğeni ve popülerliğini görebilmek (kategori no:9)”, “Herhangi 

bir farklı ürün ile karşılaştırmanın kolay olması (kategori no:10)” ve “Uzman 

görüşlere ulaşılabilir olması (kategori no:11)” kategorilerinin dijital kanallar 

üzerinden yapılan alışverişlerde ve ürün satın alma tercihlerinde, diğer kategorilere 

kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük seviyede etkileme gücüne sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. 

8.6.12 Online Oyunlar ve Oyun Karakterlerinin, Z kuşağının Üzerindeki       Etkileri 

Anket formunda, dört madde üzerinden, online oyunlar ve bu oyunların 

karakterlerinin, Z kuşağının üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu maddelerde, 

“Online olarak oynadıkları oyunların karakterlerinin özelliklerini çevrelerine ne 

derece yansıttıkları (Dans, Hareket Mimik v.s.)”, “oynadıkları oyunlardaki 

karakterlerle hangi sıklıkla bağ kurup popüler karakter seçtikleri”, “Online oyun 

karakterlerinin giydiği veya kullandığı eşyaları günlük hayatlarında kullanmak 

isteyip istemedikleri” ve son olarak “doğum günü veya herhangi bir etkinlik için 

sevdikleri online kahraman veya oyun temalı bir konseptin onlara ne derece cazip 

geldiği” sorulmuştur. Z kuşağı, her bir maddeden ne düzeyde etkilendiklerini, 1= 

Hemen Hemen Hiç.. 5= Her Zaman aralığında cevaplamışlardır. Bu yanıt türlerine 
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göre online oyunların ve karakterlerin Z kuşağı gençleri üzerindeki etkilerine dair 

tanımlayıcı istatistikler aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 8.14. Online Oyun ve Karakterlerinin, Z kuşağı Üzerindeki 

Etkilerine Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler x̄ Ortanca S.S. Min. Maks. 

Online olarak oynadığınız karakterlerin özelliklerini çevrenize 
yansıtıyor musunuz? (Dans, Hareket Mimik) 2,11 1,5 1,31 1 5 

Oynadığınız oyunlarda karakterlerle hangi sıklıkla bağ kurar - 
popüler karakterler seçersiniz? 2,24 2 1,26 1 5 

Online oyun karakterlerinin giydiği veya kullandığı eşyaları 
günlük hayatınızda kullanmak ister misiniz? 2,25 2 1,35 1 5 

Doğum günü veya bir etkinlik için sevdiğiniz online kahraman 
veya oyun temalı bir konsept size cazip geliyor mu? 2,23 1,5 1,48 1 5 

Oyunların Z kuşağı Üzerindeki Toplam Etkisi 2,2 2 1,04 1 5 

Oyunların Z kuşağı Üzerindeki Toplam Etkisi 2,2 2 1,04 1 5 

Tablo 14’teki bulgulara bakıldığında, Z kuşağının online oyunlardan ve 

karakterlerinden etkilenme düzey ortalamalarının her bir madde için x̄ =2,11 ile 2,25 

aralığında olduğu, dört maddenin toplam ortalamasının ise 2.2 olduğu görülmektedir. 

Maddelere verilen yanıt türlerinin 1 – 5 arası puan aralığında olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, ve bu puan aralığındaki orta düzey tutumun x̄ =3 puanı ile temsil 

edildiği düşünüldüğünde, Z kuşağının - online oyun ve karakterlerinden etkilenme 

düzeylerinin (x̄ =2,2) oldukça düşük düzeyde olduğu görülmektedir. 

Bu ortalamanın, 1-5 arası likert puan aralığında tam  orta noktayı  ifade  eden 

x̄ =3 ortalama düzeyinden anlamlı düzeyde aşağıda olup olmadığını belirlemek 

amacıyla tek örneklem (one sample) t test analizi uygulanmıştır. Yapılan tek 

örneklemli t-testi sonucunda, Z kuşağının online oyun ve karakterlerinden etkilenme 

düzeylerinin (x̄ =2,2), ortalama düzey derecesini ifade eden x̄ =3 puandan istatistiksel 

olarak anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur (t(199)= -10,814, p<0.001). 

8.6.13. Z Kuşağının Dijital Oyun ve Karakterlerinden Etkilenme Düzeyi, Aksesuar 

Alma ve Evde Oyunu Hat      ırlatacak Unsurların Bulunması 
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Online oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki etkisinin, 

Z kuşağının A) oyun oynama sıklıklarına, B) oyunlar veya karakterlerine ait 

aksesuarları alma isteklerine ve C) evlerinde oyun veya kahramanlarına ait nesneler 

bulundurma durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek adına tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri yapılmıştır. Test 

sonuçları aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 8.15. Oyun ve Karakterlerden Etkilenme düzeylerinin, Aksesuar Alma ve 

Evde Aksesuar Bulundurma durumuna göre fark testleri 

Değişkenler N x̄ S.S F p Post Hoc 

 Oyun Oynama Sıklığı 

Her gün (1) 50 2,64 1,02 5 < 1,2,3 (p<0.001) 

Haftada Bir İki Kez (2) 60 2,41 0,95 

Ayda bir iki Kez (3) 26 2,29 1,22 11,003 <0.001 5 < 4 (p=0.045) 

İki Üç Ayda Bir (4) 34 1,95 0,92 

Oynamıyorum (5) 30 1,28 0,47 4 < 1 (p<0.001) 

 Oyun/Karakter Aksesuarı Alma 

Birçoğunu Almak İsterdim (1) 38 3,20 1,16 1 > 2 (p<0,001) 

Birkaç Şey Almak İsterdim (2) 80 2,30 0,81 41,756 <0.001 1 > 3(p<0,001)

Herhangi Bir Şey Almayı 
Düşünmedim (3) 82 1,65 0,79 2 > 3(p<0,001) 

  Evde Oyun/Karakter Aksesuarı ? 

Birçok Adet Var (1) 3 2,25 1,09 

Birkaç Adet Var (2) 48 2,85 0,87 14,037 <0.001 2 > 3 (p<0,001) 

Hayır yok (3) 149 1,99 1,01 

Tablo 15’teki bulgulara bakıldığında, Z kuşağının oyun ve karakterlerden 

etkilenme düzeylerinin, online oyun oynama sıklıklarına göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı görülmektedir (F(4,195)=11,003, p<0.001). Bu farklılıkların hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey post hoc testi 

neticesinde, hiç online oyun oynamayan Z kuşağının oyun ve karakterlerden 

etkilenme düzeylerinin (x̄ =1,28), farklı sıklıklarda oyun oynayan diğer tüm grupların 

oyun ve karakterlerden etkilenme düzeylerinden daha düşük olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca, her gün online oyun oynayan Z kuşağının oyun ve karakterlerden etkilenme 

düzeyleri (x̄ =2,64), iki üç ayda bir oyun oynayan Z kuşağının oyun ve karakterlerden 
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etkilenme düzeylerinden (x̄ =1,95) anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur 

(p<0.001). 

Tablo 15’teki ikinci ANOVA test sonucu incelendiğinde, Z kuşağının oyun 

ve karakterlerden etkilenme düzeylerinin, oynadıkları oyunlardaki aksesuarları 

isteme durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir 

(F(2,197)=41,756, p<0.001). Bu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek amacıyla yapılan Tukey post hoc testi neticesinde, oynadığı oyunlarda yer 

alan aksesuar, eşya ya da karakterlerin üzerinde bulunan kıyafetlerin bir çoğunu satın 

almak isteyen Z kuşağının  online oyun  ve  kahramanlarından  etkilenme  düzeyleri 

(x̄ =3,20), hem bu aksesuarlardan bir kaçını almak isteyen (x̄ =2,30), hem de bu 

aksesuarları almayı hiç düşünmemiş olan (x̄ =1,65) Z kuşağının online oyun ve 

kahramanlarından etkilenme düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

yüksektir (her ikisi için de p<0.001). Diğer yandan, bu aksesuarlardan birkaçını 

almak isterdim diyen Z kuşağının oyun ve kahramanlarından etkilenme düzeyleri de 

(x̄ =2,30), bu aksesuarları almak istemeyen Z kuşağı gençlerinden (x̄ =1,65) anlamlı 

derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). 

Tablo 15’ün son kısmındaki ANOVA sonuçlarına bakıldığında ise, Z 

kuşağının oyun ve karakterlerden etkilenme düzeylerinin, oynadıkları oyunlardaki 

aksesuarları evlerinde bulundurma durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı 

görülmektedir (F(2,197)=14,037, p<0.001). Bu farklılıkların hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey post hoc testi neticesinde, evinin 

herhangi bir bölümünde oyunu veya kahramanını hatırlatacak birkaç nesne 

bulunduran  Z kuşağının online oyun ve kahramanlarından etkilenme düzeylerinin    

(x̄ =2,85), evlerinde hiç oyun aksesuarı bulundurmayan Z kuşağının online oyun ve 

kahramanlarından etkilenme düzeylerinden (x̄ =1,99) istatistiksel olarak anlamlı 

derecede daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir (p<0.001). Fakat evlerinde 

oyun veya kahramanlarına ait birçok nesne bulunduran grup ile hiç nesne/aksesuar 

bulundurmayan grubun online oyun ve kahramanlarından etkilenme düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,895). 

Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki etkisi ile, 

sık oynanan online oyun sayısı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek 
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amacıyla, iki değişken arasında Pearson Korelasyon Katsayı testi uygulanmıştır. Test 

sonucunda, iki değişken arasında pozitif yönlü, orta büyüklükte bir etki derecesine 

sahip ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon ilişkisi bulunmuştur (r=0,327, 

p<0.001). Buna göre, Z kuşağının oynadıkları online oyun sayısı arttıkça, Online 

Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki etkisi de aynı 

doğrultuda artmaktadır. 
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8.7 ARAŞTIRMA BULGULARI 

Tüm bu bulgular ışığında, araştırmadaki hipotezlerin sonuçlarına dair 

bulgular tablosu aşağıda sunulmaktadır. 

Tablo 8.16. Araştırma Hipotezlerinin Bulgularına Dair Sonuçlar 

No Hipotezler Sonuç 

H0 

H1 

Z Kuşağı ürün satın alma tercihlerinde sosyal medyadan etkilenmektedir 

Z Kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya kaynağına duydukları 
güven, dijital olmayan kaynaklara kıyasla daha yüksektir. 

Kabul 

Kısmen 
Kabul 

H1a 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya platformlarına duydukları 
güven, aile, arkadaş ve tanıdıklarına duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

Ret 

H1b 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya platformlarına duydukları 
güven, televizyon reklamlarına duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

Kabul 

H1c 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında sosyal medya platformlarına duydukları 
güven, satış uzmanlarının tavsiyelerine duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

Kabul 

H2 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, dijital 
olmayan kaynaklara kıyasla daha yüksektir. 

Ret 

H2a 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, aile, 
arkadaş ve tanıdıklarına duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

Ret 

H2b 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, televizyon 
reklamlarına duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

Ret 

H2c 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında bloggerlara duydukları güven, satış 
uzmanlarının tavsiyelerine duydukları güvene kıyasla daha yüksektir. 

Ret 

H3 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki reklamlara 
duydukları güven, dijital olmayan kaynaklara kıyasla daha yüksektir. 

Ret 

H3a 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki reklamlara 
duydukları güven, aile, arkadaş ve tanıdıklarına duydukları güvene kıyasla daha 
yüksektir. 

Ret 

H3b 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki reklamlara 
duydukları güven, televizyon reklamlarına duydukları güvene kıyasla daha 
yüksektir. 

Ret 

H3c 
Z kuşağının ürün satın alma noktasında online oyunlar içindeki reklamlara 
duydukları güven, satış uzmanlarının tavsiyelerine duydukları güvene kıyasla daha 
yüksektir. 

Ret 

H4 
Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, satın 

alma, güvenme) düzeyi, ortalama yararlanma düzeyinin anlamlı derecede 
üzerindedir. 

Ret 

H4a 
Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, satın 

alma, güvenme) düzeyi, sosyal medya hesaplarını kontrol etme sıklıklarına göre 
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. (Kabul) 

Kabul 

H4b 
Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, satın 

alma, güvenme) düzeyi, sosyal medyada takip ettiği kişi sayısına göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmaktadır. (Kabul) 

Kabul 
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H4c 
Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma (araştırma yapma, satın 

alma, güvenme) düzeyi ile, sosyal medya kaynaklarına ürün satın alımı için 
güvenme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Kısmen 
Kabul* 

H5 
Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin, Z kuşağı üzerinde ortalamanın 
üzerinde bir etkisi bulunmaktadır. 

Ret 

H5a 
Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki etkisi, Z 
kuşağının oyun oynama sıklık düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 

Kabul 

H5b 
Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki etkisi, Z 

kuşağının Oyunlar veya karakterlerine ait aksesuarları alma istek düzeylerine göre 
anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 

Kabul 

H5c 
Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki etkisi, Z 

kuşağının evlerinde oyun veya kahramanlarına ait nesneler bulundurma 
düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmaktadır. 

Kabul 

H5d 
Online Oyunlar ve bu oyunlardaki karakterlerin Z kuşağı üzerindeki etkisi ile, sık 
oynanan oyun sayısı arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. 

Kabul 

* Z kuşağının alışverişte sosyal medyadan yararlanma düzeyi ile, sosyal medya kaynaklarına
güvenme düzeyi arasındaki ilişki, sosyal medyadaki Bloggerlar için anlamlı, SM platformları için 
anlamsız bulunmuştur. 
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SONUÇ 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte gündelik hayatımızın bir 

parçası haline gelen sosyal medya, yaşadığımız hayatın birçok yerini etkileyen 

önemli bir güç konumuna gelmiştir. Dünyanın her yerinde milyarlarca üyesi olan 

dijital kanallar dönemin getirdiği şartlar neticesinde yeni bir pazar haline gelmekle 

birlikte, firmaların istedikleri reklam ve pazarlama stratejilerini hedef kitleye düşük 

maliyet ve etkili bir şekilde ulaştırma imkanı sağlamaktadır. Tüketici içinde satın 

alacakları ürün hakkında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye kolayca ulaşabilme  

imkanı sağlayan dijital kanallar tüketicinin satın alma sürecinde güçlü bir rol 

oynamaktadır. Yapılan bu çalışmada Z kuşağının dijital kanallar üzerinden satın alma 

tercihleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış olup bu amaç doğrultusunda anket 

çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasına yönelik hipotezler kurulup anket 

sonuçlarına göre bu hipotezler test edilmiştir. Hipotez testleri sonucunda Z kuşağı 

gençlerinin kendi aralarındaki farklı noktaları olduğu gibi ortak yönlerinin de olduğu 

tespit edilmiştir. 

Z kuşağı gençleri bir ürün satın almaya karar verdiğinde ürün hakkında 

araştırma yapmak için dijital kanalları etkili bir şekilde kullanmaktadır. Z kuşağının 

dijital kanallar üzerinden alışveriş yaparken ürünleri karşılaştırma imkanının oluşu 

satın almada dijital kanalları tercih etme nedenidir. 

Z kuşağının online oyun oynama alışkanlıklarına baktığımızda genel olarak 

aynı yaş grubuna mensup olan gençlerin akıllı cihazlar üzerinden oyun oynama 

alışkanlıkla bir hayli yüksektir. Her ne kadar Z kuşağı gençleri arasında online 

oyunlara üye olma, ve online oyun oynama oranı yüksek de olsa, araştırmaların 

sonucunda Z kuşağı gençlerinin online oyunlar için para harcama oranı oldukça 

düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Z kuşağının ürün güven endeksine bakacak olursak satın alacakları ürünlerde 

aile, arkadaş ve tanıdıklarına oldukça güvendiklerine fakat oyun içindeki reklamlara 

pek inanıp güvenmedikleri ortaya çıkmıştır. Bakıldığı zaman Z kuşağının satın alma 

kararı sırasında danıştıkları ve fikir aldıkları kişilerin en yakınları ve sosyal medyada 

takip ettikleri ünlüler ya da fenomenlerin olduğu tespit edilmiştir. 
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Z kuşağının alışveriş yaparken sosyal medyadan yararlanma düzeyine 

bakacak olursak, bir ürün satın almadan önce sosyal medya ve web siteleri üzerinden 

araştırma yaptıkları ve araştırmalar sonucu ürün aldığı kanısına varılmıştır. Z 

kuşağının kullanmadığı bir ürünü sırf o dönem popüler diye satın alıp kullanma 

sıklığı son derece düşük olup kendi kullandıkları ve alışkanlık haline getirdikleri 

ürünlerden vazgeçmelerinin zaman aldığı gözlemlenmiştir. Fakat buna rağmen Z 

kuşağının, sosyal medya üzerinden alışverişin güvenilir olduğuna dair nispeten 

olumlu bir görüşe sahip oldukları da söylenebilmektedir. 

 

Sosyal medyadaki hesaplarını her gün takip eden Z kuşağı gençlerinin dijital 

kanallar üzerinden bir ürün satın alma ya da satın alacakları ürünü araştırma 

noktasında dijital kanallardan yararlanma düzeylerinin, sosyal medyadaki hesaplarını 

haftada bir kez takip eden kullanıcılara kıyasla daha yüksek olduğu ve aradaki bu 

farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca sosyal medya 

üzerinde arkadaş gruplarına göre daha fazla kişi takip eden kullanıcıların dijital 

kanallardan yararlanma ve ürün satın alma düzeylerinde farklılıkların olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 

Z kuşağının dijital kanallar üzerinden alışveriş yapmalarında etkili olan 

stratejilere baktığımızda en etkili olan kategorinin “Yakınımdaki mağazalarda kolay 

bulamadığım ürünlere de dijital kanallar sayesinde ulaşabilmek” kategorisi olduğu, 

dijital kanallardan ürün satın almalarında en az etkili olan stratejinin ise, “Video ve 

kısa filmler ile ürün tanıtımının olması” kategorisinin olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Z kuşağının online oyun karakterden etkilenme oranları incelendiğinde, Z 

kuşağının anket üzerinden verdikleri cevaplara göre online oyun karakterlerinin Z 

kuşağı üzerinde belirli bir derecede etkisi olmadığı saptanmıştır. Boş zamanlarını 

akıllı cihazlar üzerinden oyun oynayarak geçiriyor olsalar bile online karakterlerin 

oyun içindeki özelliklerini ve hareketlerini genellikle kendi sosyal yaşamlarında 

yansıtmadıkları anlaşılmıştır. 
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Z kuşağı gençleri sahip oldukları teknolojik araçların henüz var olmadığı eski 

dönemleri bilmedikleri için, doğduklarından beri teknoloji ile içli dışlı bir yaşam  

tarzı benimsedikleri gibi artık akıllı cihazları kendi uzuvları gibi kullanmaya 

başlamışlardır. Genel olarak bakılırsa Z kuşağı ve diğer kuşaklar arasından 

yadsınamaz bir teknoloji farklı bulunmaktadır. Z kuşağının dijital kanalları bu denli 

yoğun kullanması, Z kuşağını hedefleyen firma ve üreticiler için dijital kanalları 

büyük bir pazar haline getirmektedir. Akıllı cihazlar sayesinde istedikleri zaman bu 

platformlara ulaşabilen Z kuşağı gençleri kendilerinin ilgilerini çeken ürünlere 

istedikleri zaman ulaşabilme ve satın alabilme ayrıcalığına da sahiptir. 

 

Z kuşağın en çok ilgi gösterdiği dijital kanallar, fotoğraf ve video 

yüklenebilen ya da belirli bir bilginin paylaşıldığı online platformlardır. Bakıldığında 

Z kuşağı gençlerinin neredeyse tamamının sosyal medya platformlarında 

üyeliklerinin mevcut olduğunu görmekle beraber, satın alma aşamasında hangi 

sitelerin daha fazla revaçta olduğunu gözlemlediğimizde bu sitelerin genel itibari ile 

dijital kanallar olduğu saptanmıştır. Bu sebepten ötürü bir firma ya da marka sahibi Z 

kuşağı tüketicilerine ulaşmak isterse bunun en etkili ve kolay yolunun dijital kanallar 

olduğunu bilmeleri gerekmektedir. 

 

Kendinden önceki kuşakların bir bilgiye ulaşabilmesi için belki saatlerce 

kitap karıştırıp, kütüphane gezmeleri gerekirken, Z kuşağı bireyleri artık teknolojinin 

gelişmesi sayesinde istedikleri bilgiye okuyarak değil de internet üzerinden videolar 

izleyerek, paylaşım sitelerine girerek saniyesinde istedikleri bilgilere 

ulaşabilmektedirler. Z kuşağının kendilerine ait çektikleri videoları yayınladığı 

blogları ya da youtube gibi paylaşım siteleri sayesinde binlerce kişiye ulaştıkları gibi 

kendi ilgi alanları ile ilgili birçok bilgi ve videoya aynı kanallar üzerinden 

ulaşabilmektedirler. Nihai tüketicinin bir bakıma günlerinin büyük bir bölümünü 

dijital kanallar üzerinde geçirdiğini düşünürsek, firmalar artık verecekleri reklamları 

ya da yapacakları kampanyaları nihai tüketiciye ulaştırmayı amaçladıklarında 

tüketicinin olduğu sosyal mecralar ve kanallar aracılığıyla yükledikleri videoların ya 

da paylaşımların arasına yerleştirerek geniş bir kitleye daha ucuz ve kolay yoldan 

ulaşmasını sağlanmaktadır. 
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Z kuşağının sosyal medyada ürün ve hizmetlerle ilgili güvenilir ve sağlam 

bilgilere ulaşabileceklerini düşünmektedirler. Lakin Z kuşağı için önemli olan unsur 

bilginin ya da ürünün kim tarafından paylaşıldığıdır. Ürün ya da bilginin üretici firma 

tarafından paylaşılması Z kuşağı için ünlü ve fenomen kişilerin paylaşımlarından 

daha az güven uyandırmakla birlikte satın alma aşamasında firmanın kendi yaptığı 

reklamlarından değil de satın alacakları ürünlerin sevdikleri ve beğendikleri ünlüler 

tarafından tanıtılması Z kuşağını daha fazla tatmin etmekle beraber satın alma 

aşamasında daha etkili bir rol oynamaktadır. 

 

Z kuşağı dijital kanalları sadece satın alma aşamasında kullanmadığı gibi 

satın aldıkları ürün ya da hizmet hakkında memnuniyetlerini dijital kanallar 

üzerinden yeterince dile getirmeseler bile ürün ya da hizmetten memnun  

kalmadıkları zaman sosyal medyayı ve paylaşım sitelerini oldukça aktif olarak 

kullanmaya başlamaktadır. Memnun kalmadıkları bir ürünü sosyal medya 

hesaplarından paylaşarak ürünü satan firmanın durumdan haberdar olmasını 

sağlayarak ürün hakkındaki endişelerini açık bir şekilde dile getirmektedirler. Son 

duruma bakacak olursak satın alma sonrasında memnuniyetsizliğin yayılması, 

üründen memnun kalmaya göre daha hızlı yayılmaktadır. 

 

Z kuşağının ürün satın aldıktan sonra firmanın ilgi ve alakasına tekrardan 

ihtiyaç duyduğu gözlemlenmektedir. Memnun kalınan ya da herhangi bir sebepten 

ötürü üründen şikayetçi olma durumunda ürünü satın aldıkları firmaya ulaşmak ya da 

firmanın ürün satışından sonra müşteri memnuniyeti adı altında kendilerine ulaşması 

firmaya olan güvenlerini arttırmak ile beraber ürüne olan memnuniyeti de aynı 

oranda arttırmaktadır. 

 

Sonuç olarak dijital kanallar, Z kuşağının ürün satın alma öncesi hem de satın 

alma sonrası davranışlarını etkileyen bir güç olarak ortaya çıktığına yeni pazarlama 

anlayışının dönemin getirdiği yeniliklere ve isteklere göre şekillendiğini ortaya 

koymaktadır. Gün geçtikçe dijital kanalların ve sanal marketlerin güç kazandığı ve 

pazarlamanın en revaçta araçlarından biri haline geldiği görülmektedir. Z kuşağının 

ve gelecek neslin internet ve dijital kanalları kullanım oranı gün geçtikçe 

çoğalacağından, işletmecilerin, firma sahiplerin ya da pazarlamacıların  Z kuşağına 

ve tüketici davranışlarına yön verebilmek için dijital kanalların ve sanal marketlerin 
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gücünün farkında olup bu mecraları daha etkin ve kaliteli bir şekilde kullanmalıdır. 
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EKLER 

Ek-1: Araştırmada Kullanılan Z Kuşağı Anket Formu 

Z Kuşağının Dijital Kanallar Üzerinden Satın Alma Tercihleri 

Değerli Katılımcı, 

Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kayhan’ın danışmanlığını yürüttüğü, Beykent Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programında , ‘Z Kuşağının Dijital Kanallar 

Üzerinden Satın Alma Tercihleri’ adlı bilimsel araştırmaya veri toplamak amaçlı hazırlanmıştır. 

Anket formu olarak tasarlanan bu çalışmada 2000-2004 yılı arası doğumlu Z kuşağının dijital kanallar 

üzerinden satın alma alışkanlıklarını incelemek amacıyla yapılmaktadır. Anket çalışmasında size ait 

kişisel bilgiler herhangi bir Pazar araştırmasında kullanılmayacaktır. Anketi doldurarak çalışmama 

katkıda bulunduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. 

Haldun KIVANÇ 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Yüksek Lisans Öğrencisi 

1.Cinsiyetiniz ?

Erkek 

Kadın 

2.Doğum Yılınız ?

1996- 

1999 
Arası 

2000- 

2003 
Arası 

2004- 

2007 
Arası 

Diğer 

3.Öğrenim Hayatınız Hala Devam Ediyor mu?

Evet 

Hayır 
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4.Bugüne Kadar Kısa-Uzun Süreli Herhangi Bir İşte Çalışıp Para Kazandınız

mı? 

Hayır Çalışmadım 

Sadece Bir Defa 

Çalıştım 

Birden Fazla Yerde 

Çalıştım 

Düzenli Olarak 

Çalışıyorum 

5.Geçmişte veya Bugün Nasıl Bir İşte Çalıştınız ya da

Çalışmaktasınız? 

Part Time 

Full Time 

Çalışmadım 

6. Sosyal Medya Hesabı Kullanıyorsanız Hangisini/ Hangilerini Kullanıyorsunuz?

(Aşağıdaki boşluk bırakılan yere belirtiniz) 
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7. Sosyal Medyaya Erişebilmek İçin Hangi Cihaz/Cihazları Kullanıyorsunuz? (Birden

Fazla İşaretleyebilirsiniz) 

Akıllı Telefon 

Tablet 

Laptop 

Diğer (Belirtiniz) : 

8. Sosyal Medya Hesaplarınızı Ne Sıklık İle Kontrol Edersiniz?  (Demir 2017)

Her gün 

Haftada 

Bir İki 
Kez 

Ayda 

Birkaç 

Kez 

İki Üç 

Ayda 
Bir 

Kullanmıyorum 

9. Aşağıdaki Bilgi Kaynaklarına Hangi Ürünler İçin Güveniyor ve Yararlanıyorsunuz?(Şarlak 2011)

G
iy

im
 

A
y

a
k

k
a

b
ı 

K
it

a
p

- 

K
ır

ta
si

y
e 

E
ğ
le

n
ce

 

(K
o
n

se
r,

 

S
in

em
a
 

v
b

.)
 

S
a
ç 

b
a
k

ım
 

ü
rü

n
le

ri
 

K
iş

is
el

 

B
a
k

ım
 

T
ek

n
o
lo

ji
 

G
ez

i-
 

Y
em

e 

İç
m

e 

D
iğ

er
 

Aile, Arkadaş, Tanıdık 

Kullanıcı siteleri 

Bloggerlar 

Uzmanlık siteleri 

Markaların kendi web 

siteleri 

Sosyal medya 

Televizyon reklamları 

Online satış siteleri 

Oyunlar İçindeki reklamlar 

Mobil/dijital reklam- 

tanıtım ve kampanyalar 

Ürün katalogları 

Satış uzmanlarının 

tavsiyeleri 

Diğer (Belirtiniz) : 
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10. Ürün Bilgilerine Ulaşmak, Ürün Seçimi Yapmak İçin Dijital Kanalları (Web

Siteleri, Sosyal Mecra, Mobil Uygulamalar vb.) Hangi Sıklık İle Kullanıyorsunuz? 

(Kalafatoğlu 2011) 

Her gün 

Haftada Bir 

Ayda Bir İki Kez 

Bir İki Ayda Bir 

Kullanmıyorum 

Diğer(Belirtiniz): 

11. Alışverişlerinizde Sosyal Medyanın Etkileri Nelerdir?

H
er

 

Z
a
m

a
n

 

S
ık

lı
k

la
 

B
a
ze

n
 

N
a
d

ir
en

 

H
em

en
 

H
em

en
 H

iç
 

Herhangi bir ürünü almadan sosyal medya ya da web sitelerinde 

araştırma sıklığınız? (Odabaşı 2010) 

Bir ürünün tanıtımının ünlü kişiler tarafından yapılması satın 

alma aşamasındaki etkisi nedir? (Mert 2018) 

Sosyal medya üzerinden alışverişin güvenilir olduğundan 

yararlanma eğilimi yüksek midir?(Özeltürkay, Bozyiğit ve 

Gülmez 2017) 

Daha önce kullanmadığınız bir ürünü sosyal medyada popüler 

diye satın alır mısınız? Özeltürkay, Bozyiğit ve Gülmez 2017) 

Fenomenler ve ünlü kişilerin önerdikleri ürünleri tercih eder, 
Sıklıkla satın alır mısınız? (Mert 2018) 
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12. Sosyal Mecrada Yaklaşık Olarak Kaç Kişi/ Hesap Takip Ediyorsunuz ?

0-50 

51-100 

101-200 

201-500 

501'den 

Fazla 

13. Yapacağınız Online Alışverişlerde Ürün Skalasının Genişliği Sizi Online Alışverişe

Yönlendirir mi ? ( Ünal ve Erciş  2007 ) 

Her 

Zaman 

Sıklıkla 

Bazen 

Nadiren 

Hemen 

Hemen 

Hiç 
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14. Dijital Kanallar Üzerinden Alışveriş Yapmanızda Farklı Unsurlar Ne Kadar

Etkilidir? (Çekiç A. Ve Çekiç M. ) 

1'den 10'a Kadar Puanlayınız 

1
0

 Ç
o

k
 

E
tk

il
i 

9 8 7 6 5 4 3 2 

1
 

E
tk

is
iz

 

Kullanım kolaylığı 

Görsel zenginliğinin fazla olması 

Hızlı alışveriş yapılabilmesi 

Ürünleri taşımamak, eve teslim almak 

Her saat ulaşılabilir olması 7/24 

alışveriş yapabilmek 

Her yerden ulaşılabilir olması 

Video ve kısa filmler ile ürün 

tanıtımının-demoların olması 

Sosyal mecra ve dijital platformlardan 

farklı kişilerin görüşlerine 
ulaşılabilmesi 

Başka kullanıcıların beğeni ve 

popülerliğini görebilmek 

Herhangi bir farklı ürün ile 
karşılaştırmanın kolay olması 

Uzman görüşlere ulaşılabilir olması 

Yakınımdaki mağazalarda kolay 

bulamadığım ürünlere de ulaşabilmek 
Yurtdışından ürün alabilmek 

Fiyat avantajı ve kampanyaların 

olması 

Diğer (Belirtiniz) : 

15. Online Oyuna Üyeliğiniz Var mı?

Yok 

1-3 

4-6 

7-9 

10 + 
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16. Online-Dijital Oyunda Bir Şey Satın Almak İçin Daha Önce Para Harcadınız mı? (Wijman 2018)

Birçok 

Kez 

Birkaç 

Kez 

Hiç 

Yapmadım 

17. Oyun İçi Bir Eşyayı Satıp Para Kazandınız mı? ( Yükçü ve Kaplanoğlu 2018)

Birçok 

Kez 

Birkaç 

Kez 

Hiç 

Yapmadım 

18.E-Sports Maçlarını İzliyor musunuz? (Yükçü ve Kaplanoğlu 2018)

Kaçırmam 

Bazen İzliyorum 

Hiç İzlemiyorum 

19. Hangi Oyunları Daha Sıklıkla Oynuyorsunuz? (Aşağıdaki boşluk bırakılan yere belirtiniz) (Kaya

2019) 
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20. Ne Sıklıkta Online Veya Mobil Oyun Oynuyorsunuz?  (Mustafaoğlu ve Yasacı 2018)

Hergün 

Haftada Bir İki 

Kez 

Ayda Bir İki Kez 

İki Üç Ayda Bir 

Oynamıyorum 

21. Ayda Ortalama Oyun Oynama Süreniz Ne Kadardır? (Mustafaoğlu ve Yasacı 2018)

0-8 Saat 

9-16 Saat 

17-24 Saat 

25-32 Saat 

33-40 Saat 

41 Saat ve Üzeri 

22. Online Oyunların Ve Karakterlerin Sizin Üzerinizde Ve Yaptığınız Alışverişler

Üzerindeki Etkileri Nelerdir? (Çakır 2013) 

H
er

 

Z
a
m

a
n

 

S
ık

lı
k

la
 

B
a
ze

n
 

N
a
d

ir
en

 

H
em

en
 

H
em

en
 

H
iç

 

Online olarak oynadığınız karakterlerin 

özelliklerini çevrenize yansıtıyor 

musunuz? (Dans, Hareket Mimik)  

Oynadığınız oyunlarda karakterlerle 

hangi sıklıkla bağ kurar - popüler 

karakterler seçersiniz? 

Online oyun karakterlerinin giydiği veya 

kullandığı eşyaları günlük hayatınızda 
kullanmak ister misiniz? 

Doğum günü veya herhangi bir etkinlik 

için sevdiğiniz online kahraman veya 

oyun temalı bir konsept size cazip geliyor 
mu? 

23. Oyunlarda Yer Alan Aksesuar, Eşyalar ya da Karakterlerin Üzerinde Bulunan

Kıyafetler, Sevdiğiniz İçecekler Satışa Sunulsa Almak İster miydiniz?(Wijman 

2018) 

Birçoğunu Almak İsterdim 

Birkaç Şey Almak İsterdim 

Herhangi Bir Şey Almayı Düşünmedim 
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24. Oyun Parası İle Dış Dünyada Satın Aldığınız Herhangi Bir Ürün Var mı? (Wijman 2018)

Birçok Ürün Satın Aldım 

Birkaç Ürün Satın Aldım 

Hiçbir Ürün Satın Almadım 

25. Evinizin Herhangi Bir Bölümünde Size Oyunu veya Kahramanınızı Hatırlatacak

Nesneler Bulunmakta mıdır? (Wijman 2018) 

Birçok 

Adet 
Var 

Birkaç 

Adet 

Var 

Hayır 

yok 
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