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Abstract 

Nowadays within the technological progress, the options of serving the 
marketing benefits to shoppers and the variety of communication through 
shoppers have been increasing. Companies started to reach their shoppers 
via digital screens in addition to classical stores.  Meanwhile, e-commerce 
has been rising in Turkey as the purchasing power’s and the expenditure of 
personal consumption’s increase. As a result of different channels 
appearance; the shoppers become multichannel shoppers. This study aims to 
analyze the factors affecting the shopping behaviors at online & offline 
channels and group the shoppers. It also aims to analyze the effects of price 
promotions for different product groups. The research has been done with 
480 attendees by face to face and online surveys for convenience, shopping 
and specialty products. Our findings show that the customers of Turkey have 
been grouped according to their channel choices and the price promotions 
have affecting the purchase decisions. 
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Özet 

Günümüzde teknolojik gelişmelerle beraber şirketlerin tüketicilere 
pazarlama faydalarını sunma opsiyonları artarak tüketicilerle iletişime 
geçme yolları çeşitlenmektedir. Geleneksel mağazaların yanı sıra şirketler 
artık tüketicilerine internet, mobil ve telefon gibi dijital ekranlarla da 
ulaşmaya başlamışlardır. Bir yandan da Türkiye’de satın alma gücünün 
artmasına paralel olarak kişisel tüketim harcamalarının artmasıyla e-ticaret 
pazarı giderek yükseliş göstermektedir. Bu şekilde farklı kanal 
seçeneklerinin ortaya çıkması sonucunda tüketiciler çoklu kanal tüketicileri 
haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki tüketicilerin 
alışverişleri sırasında online ve offline kanallardaki davranışlarını etkileyen 
faktörlerin incelenerek tüketicilerin gruplandırılması ve fiyat 
promosyonlarının farklı ürün alışverişlerinde bu davranışlara etkisinin 
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incelenmesidir. Bu amaçla; kolayda, beğenmeli ve özellikli ürünlere yönelik 
toplam 480 tüketiciye yüz yüze ve online anket yöntemi uygulanmıştır. 
Araştırma sonucunda; satınalma kararı doğrultusunda kanal tercihlerine 
göre Türkiye’deki tüketiciler çeşitli gruplara ayrılmış olup; fiyat 
promosyonunun satın alma anında kanal tercihine etkisi tespit edilmiştir. 

 

1. Giriş 

Günümüzde Internet kullanımının ve Internet üzerinden yapılan satışların 
yaygınlaşmasıyla; bütün sektörler ve şirketler için çoklu kanal pazarlaması ve 
çoklu kanal tüketimi/tüketicisi çok önemli hale gelmiştir. Geleneksel mağazalarla 
beraber şirketler tüketicilerine artık Internet, mobil, telefon ve kiosk gibi dijital 
ekranlarla da ulaşmaya başlamışlardır ve Shankar vd’in (2003: 165) belirttiği gibi 
“Rekâbetçi bir teklif artık Internet üzerinden birkaç tıklama uzaktadır. Çoklu kanal 
pazarlaması, şirketlerin müşterilerine ve potansiyel müşterilerine sürekli iki veya 
daha çok senkronize kanalla bilgi, ürün, servis ve destek sağlayarak onlarla uzun 
soluklu müşteri ilişkileri kurmalarını sağlar (Rangaswarmy vd., 2005:5). Çoklu 
kanal tüketicisi ise Kumar ve Venkatesan’in 2005 yılında yaptıkları çalışmada; 
ürün satınalma sürecindeki hangi aşamada olduğu farketmeksizin birden çok kanal 
kullanan tüketici olarak tanımlanmaktadır.  

Öte yandan son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de Internet’in kullanım oranı gittikçe 
artmaktadır. Katz’a (2007:89) göre Internet, son beş yıl içerisinde 50 milyon 
kullanıcıya ulaşarak dünyada en hızlı büyüyen araçtır. Ülkemizde ise 2016 yılı 
TÜSİAD raporu verilerine göre, 46.2 milyon internet kullanıcı sayısına ulaşılmıştır. 
E-ticaret pazar büyüklüğü 2016 yılında 30,8 milyar TL iken 2017 yılında 42,2 
milyar TL hacmine ulaşmıştır. Kategorilere göre en yüksek oranın yüzde 23 ile 
perakendede olduğu ve perakendedeki dağılımın ise elektronik, giyim, ev ve 
dekorasyon, eğlence ve diğerleri şeklinde devam ettiği görülmüştür (TÜSİAD- Etid- 
Deloitte Ortak Çalışması, 2018).  

Bahsedildiği gibi Türkiye’de online alışveriş gittikçe gelişmekte olup; kanallar arası 
alışveriş geçişleri de farklı değişkenlerden dolayı artmaktadır. Her ne kadar 
literatürde kanallar arası geçişleri etkileyen değişkenlere yönelik farklı çalışmalar 
olsa da Türkiye’de kanallar arası geçişleri etkileyen değişkenleri inceleyen 
kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır (Frasquet..vd , 2015). Dolayısıyla bu 
çalışmanın en önemli katkısı Türkiye’deki tüketicileri bölümlendirilecek olmasıdır.  

Bu çalışmanın ana amacı; Türkiye pazarındaki çoklu kanal tüketicilerinin satın 
alımlarını online ya da offline yapmalarını sağlayan faktörleri inceleyerek bu 
değişkenlere göre Türkiye’deki çoklu kanal tüketicilerini gruplandırmaktır. Bu 
gruplama sonrasında; tüketicilerin satın alma anındaki kararlarına fiyat 
promosyonlarının farklı ürün grupları için (kolayda, beğenmeli ve özellikli 
ürünler) etkisini araştırmaktır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk 
kısmında çoklu kanal tüketicisi yönetimi ve bölümlendirilmesi ile ilgili literatüre ve 
araştırma hipotezlerine yer verilmiştir. Yöntem ve Araştırma sonuçları ise ikinci 
kısımda yer almıştır. 
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2. Literatür 

2.1. Çoklu Kanal Tüketicisi Bölümlendirilmesi 

Bendoly (2005:315) çalışmasında, çoklu kanal tüketicisini “alışveriş sürecini 
tamamlamak için değişik kanalları birleştiren, bazen aynı perakendecinin kanalları 
arasında gezen bazen de farklı perakendecilerin kanalları arasında gidip gelen 
tüketici” şeklinde tanımlamaktadır.  

Çoklu kanal tüketicisi yönetimi; “efektif tüketici kazanımı, elinde tutma ve 
geliştirme yoluyla tüketici değerini artırmak için kanalların tasarımı, uygulanması 
ve değerlendirilmesidir. Tüketiciyi anlamayla başlar ve en önemli konusu tüketici 
bölümlendirmesidir.” (Neslin vd., 2006:101). 

Çoklu kanal alışverişçilerinin bölümlendirmesine yönelik çalışmalar şu şekildedir: 
Bir kısım tüketiciler bütün alışveriş aktiviteleri için sadece bir kanal kullanır 
(mağaza odaklılar: Konuş vd., 2008, ve online odaklılar: Schröder ve Zaharia 
2008); bir kısım tüketiciler ise değişik kanalları değişik aşamalarda kullanırlar 
(göç bölümlendirmesi:Knoxx 2005, çoklu kanal bölümlendirmesi: Konuş vd.2008). 
Literatürde araştırma, satınalma ve satınalma sonrasını iki ürün grubu için 
inceleyen yalnızca bir makaleye ulaşılmıştır (Frasquet vd, 2015). Ek olarak, çoklu 
kanal tüketicileri aynı ürün için mağazada ve online alışverişte değişik fiyat 
promosyonlarına değişik karar davranışları sergilemektedir (Degeratu vd., 
2000:s.60). Ancak çok az çalışma alışverişçilerin promosyonları mağaza ve 
Internet kanalında farklı algılayıp farklı cevap verdiklerini göstermektedir. Fiyat 
promosyonlarının online ve offline kanallar arasındaki alışveriş davranışını 
etkilemesini en detaylı inceleyen makale ise Arce-Urriza vd’lerinin 2017 
çalışmasıdır. 

Doğru çoklu kanal tüketici yönetimi yapabilmek için aslında çoklu kanal 
tüketicilerini ve davranışlarını çok iyi anlamak gerekir. Ancak çoklu kanal 
tüketicisini farklı değişkenlere göre bölümlendiren ve çoklu kanal tüketicilerinin 
ürün gruplarına göre online ve offline kanallarda fiyat promosyonu olduğunda 
davranış farklılıklarını inceleyen Türkiye örnekleminde herhangi bir çalışmaya 
raslanmamıştır.  

Bu çalışmada çoklu kanal tüketicilerinin satınalma davranışları online ve offline 
kanallar için aşağıdaki faktörlere bağlı olarak incelenmiş ve bölümlendirilmiştir. 
(Frasquet vd., 2015): 

Yararlılık: Online kanalın alışveriş sürecinin verimliliğini artıran inanç olarak 
tanımlanmaktadır. 

Güvenlik: Kanalları kullanırken güvenlik önyargısı bir kanalın daha çok 
kullanımına sebep olabilir. Internet güvenliği; kişisel bilgileri gönderme ve 
paylaşmada güvenli olduğu inanışıdır. 

Zaman Baskısı: Tüketicinin zamanı az ve değerli bir kaynak olarak düşünmesidir. 

Kullanım Kolaylığı: Tüketicinin alışveriş için Internet kullanımının az bir çaba 
gerektirdiğine inancının derecesidir. 
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Eğlence: Algılanan eğlence, tüketicinin alışveriş için online kanalı kullanmanın 
eğlenceli ve hoş olduğunu düşünmesidir.   

Haz Oryantasyonu: Alışverişi bir görev olarak görmek yerine alışverişle 
eğlenmektir.  

Ürün İlgilenimi: Tüketicilerin satınalma sırasında bir ürün grubuyla ilgilenme 
seviyesidir  

Sadakat: Tüketicilerin bir markayı veya kanalı şiddetli bir şekilde desteklemesidir. 
Tüketiciler genelde sadık kalma eğilimindedir (Ailawadi vd. 2001, Klemperer 
1995)  

Çeşit Arama: Tüketicinin maruz kaldığı ürün çeşitliliğinde edindiği değerdir 
(Eastlick ve Feinberg, 1999).  

Online Alışverişe Güven: Güven; özellikle risk durumlarında önemli bir faktör 
olup Internet alışverişleri daha çok belirsizlik ve risk taşır ( Lee ve Turban , 2001). 
Ticari aktivitelerin yeni formatlarındaki Internet alışverişi geleneksel alışverişlere 
göre daha çok belirsizlik ve risk taşır. 

Sahiplik: Sahipliğin faydacı değeri; bir nesneyi en küçük zaman ötelemesiyle 
kullanmak için muhafaza etmekten gelir (Alba vd., 1997)  

3. Hipotezler 

3.1. Fiyat Promosyon Duyarlılığı (Offline ve Online alışverişine etkisi)  

Perakendeciler için fiyat promosyon pratiklerinin beklenen sonucu fiyat 
promosyonuna duyarlı alışverişçilerin sunulan teklifler sonucunda harcamalarını 
arttırmalarıdır. Pazarlamada fiyat promosyonlarının öneminden dolayı literatürde 
promosyona dair bir çok çalışma bulunmaktadır. (Ailawadi vd, 2009). Literatürde 
ağırlıklı olarak offline’da yapılan promosyonlar incelenmiştir: İlk olarak Zhang ve 
Wedel (2009) yaptıkları çalışmada offline ve online alışverişçileri kıyaslayarak bu 
iki ortamda promosyon etkisini bulmuşlardır. Applebaum ve Spears (1950) 
yaptıkları çalışmada mağazayı daha sık ziyaret eden tüketicilerin daha çok fiyat 
promosyonuna maruz kaldıklarını ve sonucunda da daha güçlü etkisi olduğunu 
bulmuşlardır. Chu vd (2010) çalışmalarında online ve offline ortamdaki alışveriş 
davranışlarını incelemişler ve online tüketicilerin her iki kanalda da daha az fiyata 
duyarlı olduğunu ve fiyat duyarlılığının tüketicinin online kanal kullanım 
yoğunluğuyla orantılı değiştiğini bulmuşlardır.  

Literatürde her ne kadar fiyat promosyonları farklı açılardan ele alınmış olsa da 
henüz çoklu kanal tüketicilerinin davranışlarına etkileri ve ürün bazlı tüketici 
bölümlendirmelerine etkileri incelenmemiştir. 

Fiyat promosyonu yapılan ürünler de ayrışmaktadır (Kavak vd., 2012); 

Kolayda Ürünler: Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, 
genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük 
fiyatlara sahip ürün grubudur. 

Beğenmeli Ürünler: Tüketicilerin fiyat ve kalite karşılaştırması yaparak satın 
aldıkları ürünlerdir. 
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Özellikli Ürünler: Tüketiciye üst düzeyde ve farklı getiriler sağlayan, özgün 
ürünlerdir. 

Buradan yola çıkılarak: 

H1a: Geleneksel mağazada (offline) yapılan fiyat promosyonuna göre tüketicinin 
kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala göre farklılık gösterir. 

H1b: Internet mağazasında (online) yapılan fiyat promosyonuna göre tüketicinin 
kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala göre farklılık gösterir. 

H2a: Kolayda ürünler için geleneksel mağazada (offline) yapılan fiyat 
promosyonuna göre tüketicinin kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala 
göre farklılık gösterir. 

H2b: Kolayda ürünler için internet mağazasında (online) yapılan fiyat 
promosyonuna göre tüketicinin kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala 
göre farklılık gösterir. 

H3a: Beğenmeli ürünler için geleneksel mağazada (offline) yapılan fiyat 
promosyonuna göre tüketicinin kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala 
göre farklılık gösterir. 

H3b: Beğenmeli ürünler için internet mağazasında (online) yapılan fiyat 
promosyonuna göre tüketicinin kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala 
göre farklılık gösterir 

H4a: Özellikli ürünler için geleneksel mağazada (offline) yapılan fiyat 
promosyonuna göre tüketicinin kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala 
göre farklılık gösterir. 

H4b: Özellikli ürünler için internet mağazasında (online) yapılan fiyat 
promosyonuna göre tüketicinin kanal seçimi fiyat promosyonu yapılmamış kanala 
göre farklılık gösterir 

Literatür ve hipotezler doğrultusunda araştırma modeli aşağıda olduğu gibidir: 
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Şekil 1. Çoklu Kanal Tüketici Davranışına Promosyon Etkisi Modeli  

 

4. Metodoloji 

4.1. Örnekleme ve Veri Toplama Süreci 

Ipsos ve Brandcore gibi araştırma şirketi raporlarına göre Türkiye’deki perakende 
şirketlerinin online satışları göz önünde bulundurularak; e-ticaretten sırasıyla 
kolayda ürünlerde en çok temizlik ürünleri; beğenmeli ürünlerde mobilya ürünleri, 
özellikli ürünlerde ise akıllı cep telefonları satın alındığı için araştırmada ürün 
grupları bunlar belirlenmiştir. Araştırmanın ana kütlesi, İstanbul ilinde yaşayan ve 
bu ürün gruplarının en az birinin tüketicilerinden oluşmaktadır. 

Araştırmada örneklem büyüklüğünün minimum 420 olmasına karar verilmiştir 
(Kurtuluş, 2004). Heterojen bir örnekleme ulaşmak amacıyla toplamda 480 kişilik 
bir katılımcıdan yarısı yüz yüze anket yarısı online anket yöntemi ile veriler 
toplanmıştır. Bu kişiler kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Toplanan veri 
incelendiğinde 468 kişiden elde edilen verilerin analizler için uygun olduğu 
belirlenmiştir. Anket üç grup sorudan oluşmaktadır: demografik özellikler, çoklu 
kanal tüketici bölümlendirmesini etkileyen değişkenler ve ürün grubuna göre 
promosyon duyarlılığını ölçmektedir. Her bir katılımcı bir ürün grubu için soruları 
cevaplamıştır.  

Yararlılık ve kullanım kolaylığı, Davis (1989); güvenlik, Cha (2011); zaman baskısı, 
haz oryantasyonu ve sadakat Konuş vd. (2008); eğlence, Childers vd. (2001); ürün 
ilgilenimi, Kressmann vd. (2006); çeşit arama ve sahiplik Noble vd. (2004); online 
alışverişe güven, Lee ve Turban (2001); ve mağaza içi promosyon duyarlılığı 
Shukla vd. (2014) ölçeklerinden yararlanılarak ölçülmüştür. Değişkenler 5’li likert 
ölçeğinde hazırlanmıştır. Veriler SPSS 20,0 ve AMOS 24,0 istatistik programları ile 
analiz edilmiş ve değişkenlere tanımlayıcı istatistik, açımlayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analizi uygulanmıştır. Çoklu kanal tüketicilerini bölümlendirmek için Two 
step kümeleme analizleri uygulanmış olup kümelerin farkını anlamak için ANOVA 
testleri yapılmıştır. Son olarak da küme geçişlerinin anlamlılığı ki-kare analiziyle 
test edilmiştir. 
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4.2. Araştırma Analizi ve Sonuçlar 

4.2.1. Araştırma Örneğinin Demografik Özellikleri 

Cevaplayıcıların demografik özellikleri tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Özellikler 
 n  %  n  % 

CİNSİYET 
Erkek 177 37,8%  

ÇALIŞMA 
DURUMU 

Çalışıyorum 324 69,2% 
Kadın 291 62,2% Çalışmıyorum 144 30,8% 
Total 468 100,0% Total 468 100,0% 

YAŞ 

18 - 23  30 6,4%  
MEDENİ 
DURUM 

Bekar 148 31,6% 
24 - 29  61 13,0% Evli 320 68,4% 
30 – 35 127 27,1% Total 468 100,0% 
36 – 41 131 28,0% 

 
 
ALIŞVERİŞ 
SIKLIĞI 

Ayda 1  82 17,5% 
42 yaş ve 
üstü 

119 25,4% <Ayda 1 154 32,9% 

Total 468 100,0% Ayda 2  84 17,9% 

EĞİTİM 

İlköğretim 41 8,8% Ayda 3  59 12,6% 
Lisansüstü 113 24,1% >Ayda 4 89 19,0% 
Ortaöğretim 69 14,7% Total 468 100,0% 
Üniversite 245 52,4% 

 
Total 468 100,0% 

 

4.2.2. Araştırmanın Değişkenlerinin Test Edilmesi 

Araştırmada yeralan 13 ölçeğin geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör 
analizi yapılmış olup, faktör yükleri (0,64; 0,94) aralığında yer almaktadır. Ölçüm 
modelinin elde edilen ki-kare değeri (X2=1509,069) ve X2/df değeri 2,108 
bulunduğundan modelin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Modelden olasılık düzeyi 
(p<0,05) bulunmuştur. (Bayram, 2013) 

Model için hesaplanan uyum indeksleri ise GFI (.868), CFI (.951), RMSEA (.049) ve 
SRMR (.0576) bulunduğundan ölçüm modelinin kabul edilebilir uyum sınırları 
dahilinde yer aldığı anlaşılmıştır. (Meydan, 2011) 

13 ölçeğin Güvenilirlik analizi yapılırken Cronbach's Alpha modeli kullanılmıştır. 
Araştırma için katılımcılara uygulanan ölçeklerden Yararlılık (.924) , Güvenilirlik 
(.880), Zaman Baskısı (.922), Eğlence (.832), Haz Oryantasyonu (.841), Sadakat 
(.911), Çeşit Arama (.823), Online Alışverişe Güven (.881), Sahiplik (.832), Ürün 
İlgilenimi (.924), Offline Promosyon (.908) ve Online Promosyon (.922) alt 
boyutları için hesaplanan güvenilirlik katsayıları (Alpha>0.80)  olduğundan yüksek 
güvenilirlik düzeyindedir. Yalnızca Kullanım Kolaylığı (KK) ölçeğinde güvenilirlik 
değeri (0,735) “oldukça güvenilir” düzeyde olduğu görülmektedir. (Kalaycı, 2006). 
13 ölçeğin de Cronbach's Alpha katsayıları genel kabul görmüş değerin (0,70) 
üzerinde olup; ölçeklerin güvenilirliğinin ve içsel tutarlılığının kabul edilebilir 
olduğunu göstermektedir (Kurtuluş, 2004). 

Şekil 2. Araştırmanın Ölçüm Modelinin Doğrulayıcı Faktör Analiziyle Modellenmesi  
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4.3. Bulgular ve Tartışma  

Katılımcıların çoklu kanal alışveriş özelliklerini gruplara ayırmak için kümeleme 
analizi kullanılmıştır. Öncelikle Ward tekniğiyle hiyerarşik kümeleme analizi 
yapılmış; elde edilen dendogram çıktısı ideal küme sayısının Frasquet vd. (2015) 
’in çalışmasındaki gibi beş olduğunu göstermiştir. Küme profillerinin 
yorumlanmasında ise; Two step kümeleme analizi kullanılmıştır. 

Tüm katılımcılar, Tablo 3’te öncelikle literatürde anlatılan değişkenlere bağlı 
olarak çoklu kanal seçim davranışlarına göre sonrasında ise ürün gruplarına göre 
sırasıyla temizlik, mobilya ve cep telefonu alışverişlerindeki kanal seçim 
davranışlarına göre kümelenmiştir. Genel çoklu kanal seçimlerine göre tüketiciler 
beş gruba şu şekilde ayrılmıştır: Online Tüketiciler (On Tük.), Çoklu Kanala İsteksiz 
Tüketiciler (Ç.K.İ.T), Dahil Olmayan Çoklu Kanal Tüketicisi (D.O.Ç.K.T), Gerçek 
Çoklu Kanal Tüketicisi (G.Ç.K.T) ve Offline Tüketiciler (Off Tük). Tablo 4’te offline 
ve Tablo 5’te online promosyon olması durumunda genel ve ürün gruplarına göre 
sırasıyla temizlik, mobilya ve cep telefonu alışverişlerindeki kanal seçim 
davranışlarına göre kümelenmiştir.  

Grupları karakterize edebilmek için; Tablo 3-4 ve 5’e bakıldığında hem ana 
örneklem ve ürün gruplarına ayrılmış halinin hem de offline ve online promosyon 
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olması durumundaki ana örneklem ve ürün gruplarına ayrılmış halinde 
değişkenlerin hepsinin; demografik özelliklerden ise; eğitim durumu, çalışma 
durumu ve alışveriş sıklığının anlamlı farklılığı olduğu görülmüştür. 

Tüm örneklem için yapılan gruplamada Online Tüketiciler; Kulanım Kolaylığı, 
Eğlence ve Zaman Baskısı en yüksek olan, üniversite mezunu, genelde çalışan ve 
ayda dörtten daha fazla online alışveriş yapanlardır. Bunu takip eden Çoklu Kanala 
İsteksiz Tüketiciler; online tüketicilerden sonra en yüksek Zaman Baskısına sahip, 
Online Alışverişe Güven ve Çeşit Araması en yüksek, ortaöğretim mezunu, genelde 
çalışan ve ayda üç defa online alışveriş yapanlar. Üçüncü grup Dahil Olmayan Çoklu 
Kanal Tüketicisi; Haz Oryantasyonu ve Sadakati en yüksek, ilköğretim mezunu, 
genelde çalışmayan ve ayda bir defadan daha az online alışveriş yapanlardır. 
dördüncü grup Gerçek Çoklu Kanal Tüketicisi; offline tüketicilerden sonra Zaman 
Baskısı en düşük, lisansüstü mezunu, genelde çalışan ve ayda bir defa online 
alışveriş yapanlardır. Son grup Offline Tüketiciler ise Kullanım Kolaylığı, Yararlılık, 
Online Alışverişe Güven ve Zaman Baskısı en düşük, ilköğretim mezunu, genelde 
çalışmayan ve ayda 1 defadan daha az alışveriş yapanlar olarak belirlenmiştir.  

Offline promosyon söz konusu olduğunda; grupların değişken özellik dağılımı 
değişmemekle beraber demografik özellikleri değişmektedir: Online tüketiciler; 
lisansüstü mezununa; G.Ç.K.T.‘ leri ise  üniversite mezunu, ayda dört defa ve daha 
fazla online alışveriş yapanlara dönüşmüştür. Online promosyon söz konusu 
olduğunda; grupların değişken özellik dağılımı ve demografik özellikleri 
değişmemektir.  

Temizlik ürünleri için tüm örnekleme yapılan gruplamada Online tüketiciler; 
Kulanım Kolaylığı, Yararlılık ve Zaman Baskısı en yüksek olan, lisansüstü eğitim 
mezunu, genelde çalışmayan ve ayda dörtten daha fazla online alışveriş 
yapanlardır. Bunu takip eden Ç.K.İ.T’ler; online tüketicilerden sonra en yüksek 
Zaman Baskısına sahip, lisansüstü eğitim mezunu, genelde çalışan ve ayda iki defa 
online alışveriş yapanlardır. D.O.Ç.K.T’leri; Ürün İlgilenimi en düşük olan 
ilköğretim mezunu, genelde çalışmayan ve ayda bir defadan daha az online 
alışveriş yapanlardır. G.Ç.K.T’leri; Eğlence, Haz Oryantasyonu, Online Alışverişe 
Güven, Sadakat ve Çeşit Araması en yüksek, üniversite mezunu, genelde çalışan ve 
ayda üç defa online alışveriş yapanlardır. Son grup olan Offline Tüketiciler ise 
Yararlılık, Kullanım Kolaylığı, Online Alışverişe Güven ve Zaman Baskısı en düşük, 
ilköğretim mezunu, genelde çalışmayan ve ayda bir defa online alışveriş 
yapanlardır. 

Temizlik ürünlerinde Offline ve Online promosyon olduğunda; G.Ç.K.T. 
değişkenleri değişerek hiçbir değişkende üstünlük göstermezken demografik 
özelliklerin değişimi şu şekildedir: Offline promosyon olduğunda On. Tük.; çalışan 
ve çalışmayan sayısı eşitlenmiş; online promosyonda genelde çalışana 
dönüşmüştür ve her ikisinde de alışveriş sıklığı ayda üç kez olmuştur. Hem online 
hem offlineda Ç.K.İ.T.; ortaöğretim mezunu ve ayda üç defa online alışveriş 
yapanlardır. G.Ç.K.T.; promosyonda; Offline tüketiciler de ayda bir defadan az 
alışveriş yapanlara dönüşmüştür. 
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Mobilya ürünleri için tüm örnekleme yapılan gruplamada Online tüketiciler; 
Kulanım Kolaylığı, Yararlılık ve Zaman Baskısı en yüksek, üniversite mezunu, 
genelde çalışan ve ayda üç defa online alışveriş yapanlardır. Bunu takip eden 
Ç.K.İ.T; Güvenliği en yüksek, üniversite mezunu, genelde çalışan ve ayda dört defa 
online alışveriş yapanlardır. D.O.Ç.K.T; Ürün İlgilenimi en düşük, ilköğretim 
mezunu, genelde çalışmayan ve ayda bir defadan daha az online alışveriş 
yapanlardır. G.Ç.K.T; Eğlencesi en yüksek ve Zaman Baskısı en düşük, lisansüstü 
eğitim mezunu, genelde çalışan ve ayda iki defa online alışveriş yapanlardır. Son 
grup Offline Tüketiciler ise Yararlılık, Kullanım Kolaylığı ve Online Alışverişe 
Güveni en düşük, ortaöğretim mezunu, genelde çalışmayan ve ayda bir defadan az  
online alışveriş yapanlardır. 

Mobilya ürünlerinde Offline promosyon olduğunda; değişkenlerden Online tük 
Kullanım Kolaylığında en yüksek değildirler. Demografik özelliklerin  değişimi: 
Online tük ve Ç.K.İ.T ; lisansüstü eğitim mezunlarına dönüşmüştür. Online 
promosyonda; değişkenlerden G.Ç.K.T Eğlencede en yüksek ve Off tük Kullanım 
kolaylığında en düşük değildirler. Demografik özelliklerin  değişimi ise: Ç.K.İ.T; 
lisansüstü eğitim mezunlarına, G.Ç.K.T ise ilköğretim mezunu ve genellikle 
çalışmayana dönüşmüştür.  

Akıllı telefon ürünleri için yapılan gruplamada Online tük; Kullanım Kolaylığı, 
Yararlılık ve Zaman Baskısı en yüksek, üniversite mezunu, çalışan ve ayda dört 
defadan fazla online alışveriş yapanlardır. Bunu takip eden Ç.K.İ.T; Eğlence, Online 
Alışverişe Güven, Sadakat ve Çeşit Araması en yüksek, ortaöğretim mezunu, çalışan 
ve ayda üç defa online alışveriş yapanlardır. D. O. Ç. K. T.; Ürün İlgilenimi en düşük, 
ilköğretim mezunu, çalışmayan ve ayda bir defa online alışveriş yapanlardır. 
G.Ç.K.T; Zaman Baskısı en düşük, üniversite mezunu, çalışmayan ve ayda bir defa 
online alışveriş yapanlardır. Son grup Offline tük ise Kullanım Kolaylığı ve Online 
Alışverişe Güveni en düşük, ilköğretim mezunu, çalışmayan ve ayda bir defadan az 
online alışveriş yapanlardır. 

Akıllı telefon ürünlerinde Offline ve Online promosyon söz konusu olduğunda; 
Ç.K.İ.T. değişkenleri değişerek Sahiplik ve Güvenlik de en yüksektirler. Off Tük de 
ise Online Alışverişe Güven her ikisinde de en düşük olup; offline promosyonda 
Zaman Baskısı da en düşüktür. Demografik özelliklerin değişimi ise: Ç.K.İ.T 
üniversite mezunu, genelde çalışmayan ve ayda iki defa internetten alışveriş 
yapanlara, D.O.Ç.K.T genelde çalışan ve ayda bir defadan daha az online alışveriş 
yapanlara, G.Ç.K.T lisansüstü eğitim mezunlarına ve genelde çalışanlara 
dönüşmüştür. 

Son olarak hem genel örneklemde hem de ürün gruplarına göre promosyon olması 
durumunda gruplar arası geçişler ki-kare analizleri ile test edilmiştir. Offline ve 
online promosyon olduğunda Gerçek Çoklu Kanal Tüketici ve Dahil Olmayan Çoklu 
Kanal Tüketici sayıları azalıp, Offline tüketici sayıları artmaktadır. Offline 
promosyonda Çoklu Kanala İsteksiz Tüketici sayıları düşerken onlineda 
artmaktadır.Online tüketici sayısı da offlineda artarken, onlineda azalmaktadır. 

Ürün gruplarına göre bakıldığında; 

Kolayda ürünlerde offline ve online promosyon olduğunda; Çoklu Kanala İsteksiz 
Tüketici grubu sayısı artıyor, ancak diğer grupların sayısı düşüyor. Beğenmeli 
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ürünlerde offline ve online promosyon olması durumunda online tüketici sayısı 
düşüyor ancak diğer grupların hepsinin sayısı artıyor. Özellikli ürünlerde offline ve 
online promosyon olduğunda; offline ve online tüketici sayıları artarken; offline 
promosyonda Gerçek Çoklu Kanal Tüketici ve Çoklu Kanala İsteksiz Tüketici sayısı 
düşüp, Dahil Olmayan Çoklu Kanal Tüketici sayısı artmaktadır. Online 
promosyonda ise Gerçek Çoklu Kanal Tüketici sayısı sabit kalarak Çoklu Kanala 
İsteksiz Tüketici ve Dahil Olmayan Çoklu Kanal Tüketici sayısı azalmaktadır. 

Tablo 6, 7, 8 ve 9’da gösterildiği gibi offline ve online promosyonların tüketicilerin 
çoklu kanal seçimlerini hem ürün bağımsız hem de kolayda, beğenmeli ve özellikli 
ürünler için hiç promosyon olmaması durumuna göre etkisi anlamlıdır. Dolayısıyla 
H1a, H1b, H2a, H2b,  H3a, H3b, H4a ve H4b  hipotezleri kabul edilmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Çoklu kanal tüketicisi “alışveriş sürecini tamamlamak için değişik kanalları 
birleştiren, bazen aynı perakendecinin kanalları arasında gezen bazen de farklı 
perakendecilerin kanalları arasında gidip gelen tüketicidir” (Bendoly vd, 2005). 
Ancak tüketiciler kendi başlarına karar almazlar; onların bu kararlarını etkileyen 
birçok değişken vardır. Bu araştırmada bu faktörlerin en temel olanları 
literatürden alınmış olup; çalışmada bu faktörlerin gerçekten etkili olduğu 
kanıtlamıştır. 

Bu temel 11 faktörün yanı sıra aslında tüketicilerin alışveriş tercihlerini, hangi 
kanaldan alışveriş yaptıklarını asıl etkileyen unsur fiyat promosyonudur. 
Çalışmada promosyonun etkisi direkt olarak kanıtlanmakta ve literatürle 
desteklenmektedir. (Shukla vd, 2014; Arce-Urriza vd, 2017) 

Çalışmanın şu anki çoklu kanal tüketici literatürüne başlıca üç önemli katkısı 
bulunmaktadır: 

Birincisi ürün grubuna göre çoklu kanal tüketici davranışlarının tamamen değiştiği 
bulunmuştur. İkincisi fiyat promosyonunun her iki kanalda da Türkiye’deki 
tüketici davranışlarını nasıl etkilediği açıklanmıştır. Türkiye’deki çoklu kanal 
tüketicileri homojen bir grup değildir ve tamamen ürün grubuna ve promosyon 
etkisine göre değişmektedir. Sadece online ve offline gruplar çok nettir ancak 
diğerleri kendi içerisinde sürekli değişmektedir. Hatta online ve offline gruplar bile 
promosyon olması durumunda tamamen değişebilir.  

Çalışma, literatüre katkının yanında işletmelere de öneriler sunmaktadır. 
İşletmeler, online ve offline kanalları arasında bahsedilen etkenleri kullanarak 
tüketici davranışlarını yönetebilir ve onları sadık müşterileri haline getirebilir. 
Ayrıca hem Türkiye’deki tüketici profillerini hem de promosyonlarla tüketicilerin 
nasıl farklılaştığını anlayarak kendilerine bir yol haritası çizebilirler.  

Çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara da yol gösterici olması beklenmektedir. 
İleride yapılacak araştırmalarda e-ticarette yoğun satılan ürünlerden olan 
moda/kıyafet, kozmetik, kitap gibi ürün grupları açısından çoklu kanal tüketici 
davranışları araştırılabilir. Farklı coğrafyalarda yapılacak araştırmaların sayısı 
artırılabilir. Çoklu kanal tüketimi evrensel olup sektörler itibari ile de farklılık 
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gösterebildiğinden farklı sektörler açısından da araştırmalar yapılabilir. 
Araştırmada kullanılan 11 değişkenin yanısıra satış noktası özellikleri de değişken 
olarak araştırılabilir. 

Kısıtlar 

Araştırmanın offline anket kısmı, ağırlıklı olarak İstanbul ilindeki çoklu kanal 
kullanıcılarına yönelik uygulandığından farklı coğrafyalara genellenemez. Sadece 
üç tip ürün grubu kullanıldığından farklı ürün gruplarına genellenemez. 
Araştırmadaki tüketicilerin geçmiş alışveriş davranışlarına bakılmaksızın şu anki 
davranışlarına bakılsa farklı sonuçlar elde edilebilir. 
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Tablo 3. Tüm Data için (n=468) Araştırmanın Baseline Kümeleme Analizi Sonucu 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
Sırayla: Tüm örneklem (Temizlik ürünleri) [Mobilya ürünleri] {Akıllı telefon ürünleri} 

 

 Ç.K.İ Tük On Tük G. Ç. K. Tük Off Tük D. O. Ç. K.Tük F 
Yararlılık 4,56 (4,35) [3,86] {4,58} 4,83 (4,82) [4,73] {4,76} 4,01 (4,67) [4,39] {4,17} 2,75 (2,45) [2,79] {3,14} 3,34 (3,66) [3,55] {2,97} 136,9

a 
(72,9

a
) [59,5

a
] {34,6

a
}

 

Güvenlik 2,81 (2,97) [3,60] {2,98} 4,26 (4,41) [3,47] {4,47} 3,34 (2,77) [2,47] {3,20} 1,81 (1,82) [1,92] {1,95} 1,51 (2,06) [1,25] {1,61} 143,7
a   

(58,2
a
) [35,9

a
] {42,1

a
} 

Zaman B. 3,38 (3,63) [2,97] {3,17} 3,58 (3,75) [4,08] {3,35} 3,15 (3,45) [2,39] {2,99} 2,84 (2,73) [2,79] {3,09} 3,29 (3,42) [3,14] {3,33} 2,9
c  

(2,5
c
) [12,6

a
] {0,3

a
} 

Kullanım K. 4,19 (4,13) [3,71] {4,23} 4,68 (4,65) [4,25] {4,65} 3,76 (4,20) [4,10] {3,85} 2,42 (2,53) [2,44] {2,55} 2,75 (3,34) [2,48] {2,65} 213,3
a  

(52,5
a
) [59,5

a
] {55,9

a
} 

Eğlence 4,49 (3,99) [3,49] {4,55} 4,50 (4,42) [4,40] {4,45} 3,60 (4,70) [4,43] {3,80} 2,49 (2,41) [2,60] {2,64} 2,92 (3,26) [2,69] {2,76} 212,4
a  

(84,7
a
) [64,5

a
] {69,9

a
}

 

Haz Ory 4,52 (3,59) [3,06] {4,47} 3,91 (4,05) [4,27] {3,88} 3,33 (4,68) [4,63] {3,58} 2,56 (2,34) [2,92] {2,23} 4,66 (4,30) [4,89] {4,56} 121,8
a  

(47,5
a
) [39,9

a
] {32,8

a
} 

Sadakat 3,90 (3,23) [3,01] {4,00} 3,39 (3,41) [3,70] {3,29} 3,06 (4,13) [3,86] {3,05} 2,29 (2,35) [2,48] {2,02} 4,03 (3,62) [4,36] {3,87} 74,9
a  

(27,3
a
) [23,5

a
] {26,7

a
}  

Çeşit Arama 4,27 (3,84) [3,85] {4,34} 3,87 (4,08) [4,47] {4,02} 3,82 (4,61) [3,30] {3,52} 2,79 (2,91) [3,19] {2,03} 3,36 (3,67) [3,31] {3,48} 27,9
a 

(14,6
a
) [12,3

a
] {15,2

a
} 

Online Av.G. 4,90 (4,29) [4,10] {4,95} 4,73 (4,77) [4,92] {4,50} 4,24 (4,98) [4,84] {4,43} 3,47 (3,27) [3,75] {3,23} 4,80 (4,74) [4,89] {4,81} 96,3
a 

(40,5
a
) [41,4

a
] {33,5

a
} 

Sahiplik 2,93 (2,85) [3,29] {3,10} 3,96 (4,14) [3,29] {4,12} 3,09 (3,00) [2,79] {2,90} 1,62 (1,97) [1,70] {1,36} 1,83 (2,24) [1,52] {1,86} 181,3
a 

(46,6
a
) [53,4

a
] {95,3

a
} 

Ürün İlg 3,22 (3,32) [3,09] {3,41} 3,85 (3,79) [3,26] {3,61} 2,86 (3,33) [3,12] {2,79} 1,83 (2,14) [1,72] {1,67} 1,34 (1,65) [1,10] {1,41} 124,2
a 

(49,6
a
) [41,0

a
] {38,5

 a
} 

Demografi %      Chi-square 
Erkek 41,9 (48,8) [35,3] {34,5} 39,0 (40,9) [47,2] {35,3} 36,6 (41,7) [32,3] {38,1} 35,2 (36,4) [33,3] {36,4} 27,5 (24,2) [28,6] {38,9} 3,9 (4,9) [3,1] {0,1} 

Kadın 58,1 (51,2) [64,7] {65,5} 61,0 (59,1) [52,8] {64,7} 63,4 (58,3) [67,7] {61,9} 64,8 (63,6) [66,7] {63,6} 72,5 (75,8) [71,4] {61,1} 

18 - 23 yaş 7,9 (11,6) [8,8] {9,1} 5,1 (0,0) [5,7] {11,8} 7,1 (10,4) [3,2] {4,8} 1,9 (0,0) [4,2] {9,1} 5,9 (0,0) [7,1] {5,6} 24,5 (18,8) [18,5] {20,8} 

24 - 29 yaş  11,0 (7,0) [17,6] {9,1} 13,6 (13,6) [15,1] {23,5} 17,0 (10,4) [3,2] {26,2} 13,0 (18,2) [12,5] {0,0} 11,8 (18,2) [0,0] {11,1} 

30 - 35 yaş  30,4 (30,2) [35,3] {29,1} 23,7 (22,7) [34,0] {29,4} 33,9 (29,2) [38,7] {19,0} 18,5 (27,3) [20,8] {18,2} 13,7 (24,2) [7,1] {11,1} 

36 - 41 yaş  27,2 (30,2) [23,5] {21,8} 28,8 (13,6) [28,3] {17,6} 26,8 (22,9) [25,8] {35,7} 27,8 (18,2) [29,2] {36,4} 31,4 (30,3) [57,1] {22,2} 

42 yaş ve üstü 23,6 (20,9) [14,7] {21,8} 28,8 (50,0) [17,0] {17,6} 15,2 (27,1) [29,0] {14,3} 38,9 (36,4) [33,3] {36,4} 37,3 (27,3) [28,6] {50,0} 

İlköğretim 7,3 (0,0) [2,9] {21,8} 1,7 (0,0) [3,8] {23,5} 0,9 (8,3) [9,7] {26,2} 18,5 (22,7) [8,3] {45,5} 29,4 (24,2) [28,6] {27,8} 65,6
a 

(28,9
b
) [32,8

a
] {24,1

c
} 

Lisansüstü 22,5 (37,2) [26,5] {25,5} 25,4 (40,9) [24,5] {23,5} 33,0 (14,6) [29,0] {19,0} 20,4 (31,8) [12,5] {18,2} 13,7 (21,2) [7,1] {22,2} 

Ortaöğretim 16,2 (9,3) [5,9] {54,5} 6,8 (4,5) [11,3] {64,7} 9,8 (14,6) [16,1] {14,3} 25,9 (13,6) [37,5] {27,3} 17,6 (15,2) [42,9] {0,0} 

Üniversite 53,9 (53,5) [64,7] {58,2} 66,1 (54,5) [60,4] {59,5} 56,2 (62,5) [45,2] {58,8} 35,2 (31,8) [41,7] {63,6} 39,2 (39,4) [21,4] {50,0} 

Çalışıyorum 74,9 (74,4) [73,5] {78,2} 74,6 (63,6) [81,1] {76,5} 72,3 (70,8) [67,7] {73,8} 55,6 (63,6) [50,0] {54,5} 49,0 (54,5) [28,6] {72,2} 18,6
b 

(3,9) [18,0
a
] {2,8} 

Çalışmıyorum 25,1 (25,6) [26,5] {21,8} 25,4 (36,4) [18,9] {23,5} 27,7 (29,2) [32,3] {26,2} 44,4 (36,4) [50,0] {45,5} 51,0 (45,5) [71,4] {27,8} 

Bekar 31,4 (20,9) [44,1] {41,8} 35,6 (40,9) [35,8] {41,2} 39,3 (25,0) [32,3] {40,5} 20,4 (13,6) [20,8] {36,4} 21,6 (21,2) [21,4] {22,2} 9,0 (5,1) [4,5] {2,4} 

Evli 68,6 (79,1) [55,9] {58,2} 64,4 (59,1) [64,2] {58,8} 60,7 (75,0) [67,7] {59,5} 79,6 (86,4) [54,2] {63,6} 78,4 (78,8) [78,6] {77,8} 

Ayda 1  16,2 (16,3) [23,5] {20,0} 13,6 (13,6) [17,0] {17,6} 24,1 (6,2) [29,0] {26,2} 18,5 (18,2) [20,8] {9,1} 11,8 (12,1) [7,1] {16,7} 91,5
a 

(24,5
b
) [49,1

a
] {30,9

b
} 

<Ayda 1 32,5 (25,6) [17,6] {23,6} 6,8 (9,1) [18,9] {5,9} 18,8 (41,7) [38,7] {19,0} 59,3 (50,0) [54,2] {72,7} 66,7 (51,5) [85,7] {50,0} 

Ayda 2  17,8 (23,3) [5,9] {18,2} 22,0 (18,2) [18,9] {29,4} 18,8 (10,4) [22,6] {28,6} 14,8 (18,2) [12,5] {9,1} 15,7 (15,2) [7,1] {27,8} 

Ayda 3  15,7 (16,3) [17,6] {16,4} 20,3 (22,7) [18,9] {11,8} 13,4 (20,8) [0,0] {14,3} 1,9 (4,5) [4,2] {0,0} 2,0 (6,1) [0,0] {0,0} 

>Ayda 4 17,8 (18,6) [35,3] {21,8} 37,3 (36,4) [26,4] {35,3} 25,0 (20,8) [9,7] {11,9} 5,6 (9,1) [8,3] {0,0} 3,9 (15,2) [0,0] {5,6} 

% 40,9 (25,6) [21,8] {38,5} 12,6 (13,1) [34,0] {11,9} 24,0 (28,6) [19,9] {29,4} 11,6 (13,1) [15,4] {7,7} 10,9 (19,6) [9,0] {12,6}  
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Tablo 4. Tüm Data için (n=468) Araştırmanın OFFLINE Kümeleme Analizi Sonucu 
 Ç.K.İ Tük On Tük G. Ç. K. Tük Off Tük D. O. Ç. K.Tük F 

Yararlılık 4,47 (4,55) [4,15] {4,43} 4,57 (4,88) [4,59] {4,54} 4,46 (4,22) [4,59] {4,45} 2,98 (2,47) [2,89] {3,21} 3,32 (3,53) [3,67] {3,08} 
 

123,1a  (50,8a) [46,5a] {27,3a} 

Güvenlik 3,89 (2,85) [3,80] {3,96} 3,02 (4,57) [3,21] {2,97} 2,57 (3,02) [2,97] {2,83} 2,11 (1,70) [2,10] {2,04} 1,48 (1,67) [1,25] {1,71} 122,2a  (60,0a) [35,0a] {42,6a} 

Zaman B. 3,23 (3,73) [3,09] {3,11} 4,32 (4,07) [4,19] {4,22} 1,82 (3,12) [2,28] {1,71} 3,02 (2,68) [2,79] {2,92} 3,17 (3,43) [3,56] {3,40} 78,4a  (4,9b) [14,9a] {25,0a} 
Kullanım K. 4,24 (4,16) [3,85] {4,13} 4,18 (4,71) [4,03] {4,24} 4,14 (4,07) [4,53] {4,20} 2,75 (2,43) [2,63] {2,69} 2,68 (3,13) [2,57] {2,67} 146,7a  (52,1a) [66,9a] {45,1a} 

Eğlence 4,07 (4,46) [3,74] {3,98} 4,39 (4,42) [4,27] {4,48} 4,45 (3,87) [4,70] {4,43} 2,74 (2,30) [2,72] {2,72} 2,89 (3,27) [2,76] {2,94} 145,9a  (55,0a) [67,6a] {42,1a} 

Haz Ory 3,57 (4,46) [3,16] {3,62} 4,45 (4,13) [4,39] {4,46} 4,48 (3,56) [4,55] {4,26} 2,84 (2,38) [2,91] {2,13} 4,64 (4,45) [4,86] {4,48} 90,0a  (35,4a) [42,8a] {36,5a} 

Sadakat 3,18 (3,98) [3,04] {3,18} 3,86 (3,58) [3,77] {3,87} 3,88 (3,03) [3,96] {3,78} 2,51 (2,35) [2,60] {2,00} 4,13 (3,75) [3,97] {3,73} 71,9a  (28,9a) [19,9a] {18,6a} 
Çeşit Arama 4,01 (4,50) [3,92] {3,98} 4,37 (4,24) [4,47] {4,33} 3,74 (3,73) [3,53] {3,78} 3,06 (2,80) [3,36] {1,94} 3,42 (3,38) [3,22] {3,35} 26,5a  (18,4a) [8,6a] {15,8a} 

Online Av.G. 4,43 (4,83) [4,21] {4,42} 4,86 (4,90) [4,89] {4,92} 4,90 (4,33) [4,97] {4,81} 3,70 (3,15) [3,78] {3,33} 4,88 (4,85) [4,86] {4,76} 77,9a  (41,1a) [40,8a] {27,0a} 

Sahiplik 3,52 (2,99) [3,38] {3,52} 3,00 (4,33) [3,03] {3,03} 2,90 (2,92) [3,22] {2,95} 2,02 (1,79) [1,97] {1,50} 1,80 (1,98) [1,64] {1,98} 103,5a  (55,8a) [39,5a] {49,1a} 

Ürün İlg 3,40 (3,26) [3,20] {3,09} 3,14 (4,18) [3,00] {3,18} 3,26 (2,94) [3,61] {3,52} 2,03 (2,12) [1,91] {1,75} 1,24 (1,42) [1,24] {1,59} 101,0a  (40,7a) [51,6a] {27,6a} 
Off Promo 2,45 (3,94) [2,18] {2,63} 3,94 (3,16) [3,84] {3,98} 3,40 (2,20) [3,37] {3,32} 2,10 (2,09) [1,99] {1,98} 2,51 (2,84) [2,31] {2,47} 83,7a  (31,7a) [36,0a] {23,2a} 

Demografi %      Chi-square 

Erkek 40,7 (45,6) [34,3] {38,1} 39,1 (53,3) [40,5] {28,2} 41,6 (35,6) [50,0] {41,4} 32,9 (35,0) [31,0] {41,7} 29,5 (20,0) [27,8] {38,1}  3,1 (5,9) [3,7] {1,7} 

Kadın 59,3 (54,4) [65,7] {61,9} 60,9 (46,7) [59,5] {71,8} 58,4 (64,4) [50,0] {58,6} 67,1 (65,0) [69,0] {58,3} 70,5 (80,0) [72,2] {61,9} 

18 - 23 yaş  5,7 (8,8) [2,9] {11,9} 5,8 (0,0) [2,4] {0,0} 10,4 (8,9) [9,4] {13,8} 5,9 (0,0) [10,3] {8,3} 4,5 (0,0) [5,6] {4,8} 25,2b (17,3) [21,4] {23,6} 

24 - 29 yaş  17,9 (11,8) [11,4] {26,2} 11,6 (20,0) [14,3] {10,3} 6,5 (4,4) [9,4] {17,2} 16,5 (20,0 ) [17,2] {0,0} 9,1(20,0) [0,0] {9,5} 

30 - 35 yaş  26,0 (33,8) [31,4] {23,8} 35,5 (20,0) [42,9] {30,8} 28,6 (26,7) [34,4] {20,7} 21,1 (20,0 ) [24,1] {25,0} 13,6 (20,0) [5,6] {9,5} 

36 - 41 yaş  30,1 (23,5) [37,1] {26,2} 23,2 (13,3) [21,4] {33,3} 32, 5 (31,1) [25,0] {31,0} 24,7 (20,0 ) [20,7] {33,3} 34,1 (25,0) [55,6] {28,6} 
42 yaş ve üstü 20,3 (22,1) [17,1] {11,9} 23,9 (46,7) [19,0] {25,6} 22,1 (28,9) [21,9] {17,2} 31,8 (40,0) [27,6] {33,3} 38,6 (35,0) [33,3] {47,6} 

İlköğretim 0,8 (7,4) [0,0] {0,0} 4,3 (0,0) [4,8] {5,1} 10,4 (2,2) [6,2] {3,4} 15,3 (25,0) [10,3] {25,0} 29,5 (30,0) [27,8] {28,6} 63,4a  (28,8b) [38,9a] {26,9b} 

Lisansüstü 30,1 (19,1) [31,4] {21,4} 20,3 (40,0) [26,2] {20,5} 28,6 (35,6) [25,0] {24,1} 23,5 (30,0) [13,8] {25,0} 13,6 (25,0) [5,6] {23,8} 
Ortaöğretim 6,5 (17,6) [2,9] {16,7} 14,5 (6,7) [9,5] {12,8} 18,2 (4,4) [18,8] {20,7} 22,4 (15,0) [31,0] {25,0} 18,2 (10,0) [44,4] {0,0} 

Üniversite 62,6 (55,9) [65,7] {61,9} 60,9 (53,3) [59,5] {61,5} 42,9 (57,8) [50,0] {51,7} 38,8 (30,0) [44,8] {25,0} 38,6 (35,0) [22,2] {47,6} 

Çalışıyorum 75,6 (69,1) [80,0] {71,4} 74,6 (66,7) [83,3] {76,9} 71,4 (71,1) [71,9] {79,3} 58,8 (60,0) [48,3] {58,3} 50,0 (55,0) [278] {76,2} 16,4b (2,2) [25,3a] {2,3} 

Çalışmıyorum 24,4 (30,9) [20,0] {28,6} 25,4 (33,3) [16,7] {23,1} 28,6 (28,9) [28,1] {20,7} 41,2  (40,0) [51,7] {41,7} 50,0 (45,0) [72,2] {23,8} 
Bekar 38,2 (22,1) [37,1] {42,9} 30,4 (40,0) [33,3] {43,6} 32,5 (28,9) [43,8] {41,4} 27,1 (10,0) [27,6] {33,3} 22,7 (20,0) [16,7] {19,0} 5,0 (5,1) [4,5] {4,4} 

Evli 61,8 (77,9) [62,9] {57,1} 69,6 (60,0) [66,7] {56,4} 67,5 (71,1) [56,2] {58,6} 72,9 (90,0) [72,4] {66,7} 77,2 (80,0) [83,3] {81,0} 

Ayda 1  21,1 (4,4) [20,0] {26,2} 13,0 (20,0) [21,4] {15,4} 20,8 (17,8) [25,0] {27,6} 20,0 (20,0) [24,1] {8,3} 11,4 (15,0) [5,6] {14,3} 72,6 a  (35,2b) [56,7a] {35,8b} 

<Ayda 1 12,2 (39,7) [8,6] {4,8} 31,2 (6,7) [26,2] {30,8} 31,2 (22,2) [25,0] {20,7} 48,2 (55,0) [51,7] {66,7} 68,2 (60,0) [88,9] {52,4} 

Ayda 2  18,7 (19,1) [8,6] {33,3} 18,8 (13,3) [19,0] {15,4} 19,5 (13,3) [25,0] {17,2} 17,6 (20,0) [10,3] {16,7} 11,4 (15,0) [5,6] {28,6} 

Ayda 3  19,5 (19,1) [17,1] {16,7} 15,9 (26,7) [14,3] {15,4} 11,7 (13,3) [9,4] {13,8} 3,5 (5,0) [6,9] {0,0} 2,3 (5,0) [0,0] {0,0} 

>Ayda 4 28,5 (17,6) [45,7] {19,0} 21,0 (33,3) [19,0] {23,1} 16,9 (33,3) [15,6] {20,7} 10,6 (0,0) [6,9] {8,3} 6,8 (5,0) [0,0] {4,8} 

% 26,3 (40,5) [22,4] {29,4} 29,6 (8,9) [26,9] {27,3} 16,5 (26,8) [20,5] {20,3} 18,2 (11,9) [18,6] {8,4} 9,4 (11,9) [11,5] {14,7}  

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 Sırayla: Tüm örneklem (Temizlik ürünleri) [Mobilya ürünleri] {Akıllı telefon ürünleri} 

Tablo 5. Tüm Data için (n=468) Araştırmanın ONLINE Kümeleme Analizi Sonucu 
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 Ç.K.İ Tük On Tük G. Ç. K. Tük Off Tük D. O. Ç. K.Tük F 

Yararlılık  4,52 (4,53 ) [4,08] {4,76} 4,90 (4,90) [4,76] {4,58} 4,24 (4,06) [4,42] {4,17} 2,88 (2,33) [2,85] {2,97} 3,32 (3,58) [3,61] {3,14} 137,6
a
  (54,8

a
) [53,5

a
] {34,6

a
} 

Güvenlik 2,79 (2,80) [3,74] {4,47} 4,41 (4,50) [3,54] {2,98} 3,51 (3,01) [2,50] {3,20} 2,00 (1,56) [2,06] {1,61} 1,50 (1,69) [1,42] {1,95} 150,9
a
  (63,3

a
) [39,5

a
] {42,1

a
} 

Zaman B. 3,40 (3,65) [3,01] {3,35} 3,66 (4,12) [4,24] {3,17} 3,09 (3,00) [2,26] {2,99} 2,94 (2,89) [2,85] {3,33} 3,31 (3,36) [3,56] {3,09} 3,3
c
  (4,2

b
) [16,5

a
] {0,3} 

Kullanım K. 4,16 (4,20) [3,76] {4,65} 4,70 (4,71) [4,31] {4,23} 3,98 (3,84) [4,17] {3,85} 2,64 (2,35) [2,63] {2,65} 2,69 (3,15) [2,59] {2,55} 183,7
a
  (53,6

a
) [52,8

a
] {55,9

a
} 

Eğlence 4,44 (4,46) [3,69] {4,45} 4,60 (4,43) [4,49] {4,55} 3,81 (3,68) [4,44] {3,80} 2,69 (2,15) [2,69] {2,76} 2,83 (3,30) [2,70] {2,64} 180,2
a
  (67,8

a
) [69,5

a
] {69,9

a
} 

Haz Ory 4,48 (4,45) [3,08] {3,88} 4,26 (4,00) [4,35] {4,47} 3,30 (3,32) [4,61] {3,58} 2,77 (2,42) [2,94] {4,56} 4,72 (4,58) [4,86] {2,23} 119,4
a
  (39,1

a
) [45,3

a
] {32,8

a
} 

Sadakat 3,89 (3,88) [2,98] {3,29} 3,75 (3,50) [3,85] {4,00} 2,97 (3,01) [3,82] {3,05} 2,54 (2,40) [2,60] {3,87} 4,02 (3,79) [4,08] {2,02} 70,6
a
  (20,8

a
) [20,8

a
] {26,7

a
} 

Çeşit Arama 4,23 (4,44) [3,93] {4,02} 4,07 (4,12) [4,48] {4,34} 3,83 (3,66) [3,49] {3,52} 3,03 (2,83) [3,32] {3,48} 3,32 (3,33) [3,28] {2,03} 23,3
a
  (16,0

a
) [8,8

a
] {15,2

a
} 

Online Av.G. 4,90 (4,81) [4,22] {4,50} 4,88 (4,82) [4,93] {4,95} 4,28 (4,19) [4,91] {4,43} 3,63 (3,22) [3,72] {4,81} 4,81 (4,89) [4,86] {3,23} 92,5
a
  (33,4

a
) [42,8

a
] {33,5

a
} 

Sahiplik 2,92 (2,93) [3,35] {4,12} 4,13 (4,22) [3,33] {3,10} 3,19 (2,98) [2,86] {2,90} 1,92 (1,60) [1,89] {1,86} 1,77 (1,97) [1,60] {1,36} 165,6
a
  (61,1

a
) [50,4

a
] {95,3

a
} 

Ürün İlg 3,19 (3,25) [3,19] {3,61} 3,81 (4,12) [3,27] {3,41} 3,11 (2,86) [3,22] {2,79} 1,95 (1,94) [1,85] {1,41} 1,28 (1,33) [1,26] {1,67} 116,0
a
  (45,8

a
) [42,8

a
] {38,5

a
} 

On Promo 3,94 (3,93) [2,58] {3,27} 3,22 (3,42) [3,79] {3,78} 2,72 (2,53) [3,69] {3,22} 2,64 (2,63) [2,59] {4,14} 4,04 (3,98) [3,49] {2,71} 58,0
a
  (23,5

a
) [13,3

a
] {6,9

a
} 

Demografi %      Chi-square 

Erkek 41,1 (44,7) [30,6] {35,3} 43,5 (47,1) [47,6] {34,5} 37,6 (33,3) [42,4] {38,1} 30,6 (38,9) [33,3] {38,9} 31,2 (22,2) [27,8] {36,4}  4,0 (4,1) [3,8] {0,1} 

Kadın 58,9 (55,3) [69,4] {64,7} 56,5 (52,9) [52,4] {65,5} 62,4 (66,7) [57,6] {61,9} 69,4 (61,1) [66,7] {61,1} 68,8 (77,8) [72,2] {63,6} 

18 - 23 yaş 7,8 (9,2) [2,8] {11,8} 4,3 (0,0) [2,4] {9,1} 6,4 (7,7) [9,1] {4,8} 4,2 (0,0) [11,1] {5,6} 6,2 (0,0) [5,6] {9,1} 21,0 (13,9) [22,7] {20,8} 

24 - 29 yaş  10,9 (10,5 [13,9] {23,5} 10,9 (17,6) [16,7] {9,1} 17,4 (7,7) [6,1] {26,2} 15,3 (22,2) [14,8] {11,1} 10,4 (16,7) [0,0] {0,0} 

30 - 35 yaş  32,8 (28,9) [33,3] {29,4} 21,7 (17,6) [40,5] {29,1} 29,4 (35,9) [36,4] {19,0} 23,6 (16,7) [22,2] {11,1} 10,4 (22,2) [5,6] {18,2} 

36 - 41 yaş  27,6 (26,3) [36,1] {17,6} 30,4 (17,6) [23,8] {30,9} 24,8 (23,1) [24,2] {35,7} 25,0 (22,2) [29,6] {22,2} 37,5 (27,8) [50,0] {36,4} 

42 yaş ve üstü 20,8 (25,0) [13,9] {35,3} 32,6 (47,1) [16,7] {21,8} 22,0 (25,6) [24,2] {14,3} 31,9 (38,9) [33,3] {50,0} 35,4 (33,3) [38,9] {36,4} 

İlköğretim  7,3 (7,9) [0,0] {0,0} 0,0 (0,0) [2,4] {1,8} 0,9 (0,0) [12,1] {7,1} 15,3 (27,8) [11,1] {27,8} 31,2 (33,3) [22,2] {27,3} 64,7
a
  (30,3

b
) [34,3

b
] {24,0

b
} 

Lisansüstü 24,0 (23,7) [30,6] {23,5} 34,8 (35,3) [26,2] {25,5} 25,7 (35,9) [27,3] {19,0} 20,8 (22,2) [11,1] {22,2} 16,7 (22,2) [5,6] {18,2} 

Ortaöğretim 16,7 (14,5) [5,6] {11,8} 6,5 (5,9) [9,5] {18,2} 8,3 (5,1) [18,2] {14,3} 20,8 (16,7) [29,6] {0,0} 20,8 (16,7) [44,4] {27,3} 

Üniversite 52,1 (53,9) [63,9] {64,7} 58,7 (58,8) [61,9] {54,5} 65,1 (59,0) [42,4] {59,5} 43,1 (33,3) [48,1] {50,0} 31,2 (27,8) [27,8] {27,3} 

Çalışıyorum 73,4 (69,7) [80,6] {76,5} 78,3 (70,6) [88,1] {78,2} 73,4 (69,2) [66,7] {73,8} 58,3 (61,1) [44,4] {72,2} 50,0 (50,0) [27,8] {54,5} 16,6b (3,0) [30,3
a
] {2,8} 

Çalışmıyorum 26,6 (30,3) [19,4] {23,5} 21,7 (29,4) [11,9] {21,8} 26,6 (30,8) [33,3] {26,2} 41,7 (38,9) [55,6] {27,8} 50,0 (50,0) [72,2] {45,5} 

Bekar 31,2 (22,4) [36,1] {41,2} 37,0 (35,3) [35,7] {41,8} 38,5 (28,2) [39,4] {40,5} 22,2 (11,1) [29,6] {22,2} 25,0 (22,2) [16,7] {36,4} 6,9 (3,3) [3,2] {2,4} 

Evli 68,8 (77,6) [63,9] {58,8} 63,0 (64,7) [64,3] {58,2} 61,5 (71,8) [60,6] {59,5} 77,8 (88,9) [70,4] {77,8} 75,0 (77,8) [83,3] {63,6} 

Ayda 1  16,1 (9,2) [19,4] {17,6} 19,6 (17,6) [21,4] {20,0} 22,0 (17,9) [27,3] {26,2} 16,7 (11,1) [22,2] {16,7} 12,5 (11,1) [5,6] {9,1} 87,8
a
  (36,9

b
) [69,4

a
] {30,9

b
} 

<Ayda 1 33,3 (34,2) [8,3] {5,9} 2,2 (5,9) [16,7] {23,6} 16,5 (25,6) [39,4] {19,0} 50,0 (61,1) [55,6] {50,0} 70,8 (72,2) [83,3] {72,7} 

Ayda 2  16,7 (18,4) [8,3] {29,4} 21,7 (17,6) [14,3] {18,2} 20,2 (10,3) [27,3] {28,6} 19,4 (27,8) [11,1] {27,8} 12,5 (11,1) [11,1] {9,1} 

Ayda 3  15,6 (18,4) [19,4] {11,8} 17,4 (29,4) [21,4] {16,4} 15,6 (15,4) [0,0] {14,3} 5,6 (0,0) [3,7] {0,0} 0,0 (0,0) [0,0] {0,0} 

>Ayda 4 18,2 (19,7) [44,4] {35,3} 39,1 (29,4) [26,2] {21,8} 25,7 (30,8) [6,1] {11,9} 8,3 (0,0) [7,4] {5,6} 4,2 (5,6) [0,0] {9,1} 

% 41,1 (45,2) [23,1] {11,9} 9,9 (10,1) [26,9] {38,5} 23,3 (23,2) [21,2] {29,4} 15,4 (10,7) [17,3] {12,6} 10,3 (10,7) [11,5] {7,7}  

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 Sırayla: Tüm örneklem (Temizlik ürünleri) [Mobilya ürünleri] {Akıllı telefon ürünleri 

 
Tablo 6. Baseline Gruplardan Offline ve Online Promosyon Durumunda Diğer Gruplara Geçiş 
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 Offline Tüketici Dahil Olmayan 
Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Online Tüketici Gerçek Çoklu Kanal 
Tüketicisi 

Çoklu Kanala İsteksiz 
Tüketici 

Total X2 

Baseline 
küme 

Çoklu Kanala 
İsteksiz Tüketici 

Online Tüketici 

Gerçek Çoklu Kanal 
Tüketicisi 

Offline Tüketici 

Dahil Olmayan 

Çoklu Kanal 
Tüketicisi 

n 
%  

n 

%  

n 
%  

n 

%  

n 
%  

1 (0) 
0,5% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0 %) 

25 (15) 
22,3% (13,4) 

54 (52) 

100,0%  (96,3%) 

5 (5) 
9,8% (9,9%) 

0 (0) 
0,0% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0 %) 

1 (0) 
0,9% (0 %) 

0( 2)  

0,0% (3,7%) 

43 (46) 
84,3% (90,2%) 

113 (7) 
59,2% (3,7%) 

11 (39) 

18,6% (66,1%) 

12 (0) 
10,7% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0%) 

2(0) 
3,9%(0 %) 

66 (9) 
34,6% (4,7%) 

1 (17) 

1,7% (28,8%) 

9 (83) 
8,0% (74,1%) 

0 (0) 

0,0% (0%) 

1 (0) 
2,0% (0 %) 

11 (175) 
5,8%  (91,6%) 

47 (3) 

79,7% (5,1%) 

65 (14) 
58,0% (12,5 %) 

0 (0) 

0,0% (0%) 

0 (0) 
0,0% (0%) 

191 
100,0% 

59 

100,0% 

112 
100,0% 

54 

100,0% 

51 
100,0% 

916,46a 

 

(1223,66a) 

 

Total 
n 

%  

85 (72) 

18,2% (15,4 %) 

44(48) 

9,4% (10,3) 

138 (46) 

29,6% (9,9%) 

77(109) 

16,5%(23,3%) 

123(192) 

26,3%(41,1%) 

467 

100,0% 

 

 
Tablo 7. Baseline Temizlik Gruplarından Offline ve Online Promosyon Durumunda Diğer Gruplara Geçiş 

 Offline Tüketici Dahil Olmayan 
Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Online Tüketici Gerçek Çoklu Kanal 
Tüketicisi 

Çoklu Kanala İsteksiz 
Tüketici 

Total X2 

Baseline 

Temizlik 

Çoklu Kanala İsteksiz 

Tüketici 
Online Tüketici 

Gerçek Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Offline Tüketici 
Dahil Olmayan Çoklu 

Kanal Tüketicisi 

n 

%  

n 
%  

n 

%  

n 
%  

n 

%  

0 (0) 

0,0% (0%) 

0 (0) 
0,0% (0 %) 

0 (0) 

0% (0%) 

20 (17) 
90,9%  (77,3%) 

0 (1) 

0% (3,0) 

0 (0) 

0,0% (0%) 

0 (0) 
0,0% (0 %) 

                      0  (0) 

0%  (0 %) 

0 ( 0)  
0,0% (0%) 

20 (18) 

60,6% (54,5) 

0 (1) 

0% (2,3%) 

15 (16) 
68,2%  (72,7%) 

0 (0) 

0% (0%) 

0 (0) 
0,0% (0%) 

0 (0) 

0% (0%) 

27 (20) 

62,8% (46,5) 

5  (4) 
22,7%  (18,2%) 

3 (0) 

6,2% (0%) 

2 (5) 
9,1% (22,7%) 

8 (10) 

24,2% (30,3 %) 

16 (22) 

37,2%  (51,2) 

                        2  (2) 
9,1%  (9,1%) 

45 (48) 

93,8% (100 %) 

0 (0) 
0,0% (0%) 

5 (4) 

15,2% (12,1%) 

43 

100,0% 

22 
100,0% 

48 

100,0% 

22 
100,0% 

33 

100,0% 

398,50a 

 

(355,36a) 

 

Total 
n 

%  

20 (18) 

11,9% (10,7 %) 

20 (18) 

11,9% (10,7) 

15 (17) 

8,9% (10,1%) 

45 (39) 

26,8% (23,2%) 

68 (76) 

40,5% (45,2%) 

168 

100,0% 

 

c<0,05  b<0,01 a<0,001  offline (online ) 
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Tablo 8. Baseline Mobilya Gruplarından Offline ve Online Promosyon Durumunda Diğer Gruplara Geçiş 
 Offline Tüketici Dahil Olmayan 

Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Online Tüketici Gerçek Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Çoklu Kanala İsteksiz 

Tüketici 

Total X2 

Baseline 
Mobilya 

Çoklu Kanala 
İsteksiz Tüketici 

Online Tüketici 

Gerçek Çoklu Kanal 

Tüketicisi 
Offline Tüketici 

Dahil Olmayan 

Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

n 
%  

n 

%  

n 
%  

n 

%  

n 
%  

6 (4) 

17,6% (11,8%) 
0 (0) 

0,0% (0 %) 

0 (0) 

0% (0%) 
23 (23) 

95,8%  (95,8%) 

0 (0) 

0% (0%) 

0 (0) 
0,0% (0%) 

1 (1) 

1,9% (1,9 %) 

                      2  (2) 
6,5%  (6,5 %) 

1 ( 1)  

4,2% (4,2%) 

14 (14) 
100% (100%) 

0 (0) 
0% (0%) 

35 (42) 

66,0%  (79,2%) 

7 (0) 
22,6% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0%) 

0 (0) 
0% (0%) 

0 (0) 
0% (0%) 

11  (5) 

20,8%  (9,4%) 

21 (28) 
67,7% (90,3%) 

0 (0) 

0% (0%) 

0 (0) 
0% (0 %) 

28 (30) 
82,4%  (88,2) 

                        6  (5) 

11,3%  (9,4%) 

1 (1) 
3,2% (3,2 %) 

0 (0) 

0,0% (0%) 

0 (0) 
0% (0%) 

34 
100,0% 

53 

100,0% 

31 
100,0% 

24 

100,0% 

14 
100,0% 

369,38a 

 

(459,34a) 

 

Total 
n 

%  

29 (27) 

18,6% (17,3 %) 

18 (18) 

11,5% (11,5) 

42 (42) 

26,9% (26,9%) 

32 (33) 

20,5% (21,2%) 

35  (36) 

22,4% (23,1%) 

156 

100,0% 

 

 
Tablo 9. Baseline Elektronik Gruplarından Offline ve Online Promosyon Durumunda Diğer Gruplara Geçiş 

 Offline Tüketici Dahil Olmayan 

Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Online Tüketici Gerçek Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Çoklu Kanala İsteksiz 

Tüketici 

Total X2 

Baseline 

Elektronik 

 

 

 

Çoklu Kanala 

İsteksiz Tüketici 

Online Tüketici 
Gerçek Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

Offline Tüketici 

Dahil Olmayan 
Çoklu Kanal 

Tüketicisi 

n 

%  

n 

%  
n 

%  

n 

%  
n 

%  

0 (0) 

0% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0 %) 
1 (0) 

2,4% (0%) 

11 (0) 

100,0%  (0%) 
0 (18) 

0% (100%) 

0 (0) 

0,0% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0 %) 
3 (0) 

7,1% (0 %) 

0 (11)  

0,0% (100%) 
18 (0) 

100% (0%) 

30 (55) 

54,5% (100%) 

2 (0) 

11,8% (0%) 
7 (0) 

16,7% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0%) 
0 (0) 

0% (0 %) 

21 (0) 

38,2% (0%) 

0 (0) 

0% (0%) 
8 (42) 

19,0% (100%) 

0 (0) 

0,0% (0%) 
0 (0) 

0% (0 %) 

4  (0) 

7,3%  (0%) 

15 (17) 

88,2% (100%) 
23 (0) 

54,8% (0%) 

0 (0) 

0,0% (0%) 
0 (0) 

0,0% (0%) 

55 

100,0% 

17 

100,0% 
42 

100,0% 

11 

100,0% 
18 

100,0% 

313,52a 

 

(572,00a) 
 

Total 
n 

%  

12 (18) 

8,4% (12,6 %) 

21 (11) 

14,7% (7,7) 

39 (55) 

27,3% (38,5%) 

29 (42) 

20,3% (29,4%) 

42 (17) 

29,4% (11,9%) 

143 

100,0% 

 

c<0,05  b<0,01 a<0,001  offline (online) 
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