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ÖZ 

Elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik ilgi ülkemizde her geçen gün artmakla 

birlikte bu artış henüz istenilen düzeye erişememiştir. Buna paralel olarak elektrikli 

araç satın alma niyetini etkileyen faktörler üzerine yürütülen çalışmalar ve akademik 

bilgi birikimimiz de bugüne dek oldukça sınırlı olmuştur. Bu çalışmada, tüketicilerin 

elektrikli araba satın alma niyetini etkileyen faktörleri incelemek amaçlanmıştır. Bu 

doğrultuda, bu çalışmada önerilen araştırma modelinde; tüketici yenilikçiliği, 

tüketici benzersizliği ve tüketicinin keşifsel satın alma davranışlarının, tüketicinin 

elektrikli otomobil satın alma niyeti ile yaşam tarzı arasındaki ilişki incelenmektedir. 

Önerilen kavramsal modeli test etmek için literatüre dayanan 3 temel hipotez 

geliştirilmiş ve ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli 179 

cevaplayıcıdan elde edilen anket verisi aracılığıyla test edilmiş, tüm analizler SPSS 

25 paket programı kullanılarak tamamlanmıştır. Analiz sonuçları; tüketici 

yenilikçiliği, tüketici benzersizliği ve tüketicinin keşifsel satın alma davranışının, 

tüketici yaşam tarzının elektrikli otomobil satın alma niyeti üzerindeki etkisine kısmi 

olarak aracılık ettiğini doğrulamıştır. Araştırma sonuçları çalışmanın sonunda 

tartışılmıştır. 
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ABSTRACT 

Although the interest in electric cars has constantly increase, this increase has not 

reached the desired level yet. Accordingly, little is known about the factors affecting 

intention to purchase electric car and only few studies have focused on this promising 

topic. In this study, we propose that consumer innovativeness, consumer uniqueness 

and exploratory consumer buying behavior mediate the relationship between 

consumer lifestyle and electric car purchase intention.  An empirical study was 

conducted to test our conceptual framework and three hypotheses were developed 

based on literature. The research model was tested with survey data collected from 

179 Turkish respondents. All analyses were carried out using SPSS for Windows 

25.0. Analyses support that  consumer innovativeness, consumer uniqueness and 

exploratory behaviors act as partially mediating variables between the effect of 

consumer lifestyle on intention to purchase electric cars. Practical and managerial 

implications are discussed. 

 

Keywords: Electric Car, Consumer Lifestyle, Consumer Innovativeness, Consumer 

Uniqueness, Exploratory Consumer Buying Behaviors 
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1. GİRİŞ  

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının gerek çevresel gerekse toplumsal anlamda 

birçok faydası bulunmaktadır. Ancak insanlık için önemli bir yenilik olan elektrikli araçlara 

yönelik tüketici tutumları hakkında bilinenler oldukça azdır. Özellikle gelişmekte olan 

toplumlarda tüketicinin elektrikli ve hibrit otomobiller hakkındaki bilgisi ve ilgilenim düzeyi 

çok düşüktür. Bu nedenle elektrikli otomobil satın almaya yönelik tüketici tutumlarının 

incelenmesi gerek uygulamacılar gerekse araştırmacılar açısından önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda bu çalışmada elektrikli otomobil satın alma niyetine etki eden faktörleri incelemek 

amaçlanmıştır. 
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2. LİTERATÜR 

2.1 Tüketici Yaşam Tarzı 

Günümüzde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için demografik kriterleri 

baz almak yeterli olmayabilmektedir. Bu nedenle işletmeler, tüketicilerin demografik 

özelliklerine ek olarak onların yaşam tarzı gibi psikografik özelliklerini de dikkate 

almaktadırlar. Yaşam tarzına göre bölümlendirme çoğu zaman demografik bölümlendirme 

kriterlerine göre daha anlamlı sonuçlar ortaya koymaktadır (Vyncke, 2002). Özellikle otomobil 

otomobil satın alma kararı gibi yüksek düzeyde katılım düzeyi gerektiren durumlarda yaşam 

tarzı gibi kişiye has durumların tespit edilmesi önem arz etmektedir. Literatürde yürütülen 

birçok çalışma (Schuitema vd. 2013; Axen vd., 2012; Lane ve Potter, 2007) elektrikli otomobil 

tercihinin yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. 

2.2 Tüketici Yenilikçiliği 

Yeniliği benimseme davranışı yenilik hakkında bir tutum oluşumunu gerektirmektedir. 

Bu tutum formasyonunun, potansiyel uygulayıcı hakkında kişisel özelliklere (yeni deneyimler 

ve yeni şeyler bulma eğilimi gibi) ve yeniliğin özelliklerinin nasıl algılandığı üzerine bağlı 

olduğu bulunmuştur (Peter, Dickie, & Peter, 2005). Wang ve diğerlerine göre (2008), 

tüketicilerin yeni ürün benimseme davranışlarını anlamak kuruluşların ve şirketlerin hedef 

pazarları belirlemelerine, ürünleri konumlandırmalarına ve iletişim stratejilerini tasarlamalarına 

yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda yeniliklerin kabulü; bir kişinin belirli bir sosyal sistemdeki 

diğer üyelere kıyasla yeniliği daha hızlı benimseme derecesi olarak tanımlanmıştır (Rogers. 

2003). 

Tüketici katılımının yüksek olduğu durumlarda karar verme süreci, katılımın düşük 

olduğu durumlardan farklıdır (Laurent & Kapferer, 1985). Ürün ve hizmetler hakkında sahip 

olunan bilgi düzeyi ve geçmiş deneyim tüketici karar sürecini etkilemektedir. Bilinen bir ürünü 

günlük olarak satın almak, yeni bir ürünü satın almaktan farklıdır. Bu doğrultuda elektrikli 

otomobil satın alma kararının; yüksek katılım düzeyi gerektiren bir karar verme sürecini 

içerdiği ve yenilikçi bir tüketici davranışı olduğu söylenebilir. 

2.3 Tüketicinin Benzersizlik İhtiyacı 

Tüketiciler, sahip oldukları ürün ve hizmetleri, kazandıkları deneyimler ve kişisel 

hedefleri doğrultusunda farklılık göstermektedir (Harris & Lynn, 1996). Bu tür bireysel 
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farklılıklar, tüketicinin benzersiz ürünlere sahip olma arzusunu etkilemektedir.  Tüketiciler 

diğer insanlardan farklı hissetmek amacıyla kıymetli ve marjinal olarak algıladıkları ürünleri 

edinmekte, sergilemekte ve bu sayede benzersizliklerini vurgulamak isteyebilmektedirler 

(Tian, Bearden ve Hunter, 2001).  

Benzersizlik ihtiyacı bireysel olarak farklılık gösteren bir durumdur. Bu ihtiyacın 

yoğunluğundaki bireysel farklılıkların birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden üçü; 

“Statü Arzusu” (Cassidy & Lynn, 1989), “Materyalizm” (Belk, Materialism: Trait aspects of 

living in the material world, 1985) ve “Farklılık İhtiyacı” (Snyder & Fromkin, 1980) olarak 

sıralanabilir. Farklılık ihtiyacı (Snyder & Fromkin, 1980) ve sosyal statü (Blumberg, 1974), 

tüketicileri az sayıda bireyde bulunan veya başkasının sahip olmadığı tüketim mallarını, 

hizmetleri ve deneyimleri aramaya ve tercih etmeye yönlendirmektedir. Bu doğrultuda, 

elektrikli otomobile sahip olmanın tüketicinin benzersiz olma ihtiyacını karşılayabileceği 

savunulabilir. 

2.5. Keşifsel Satın Alma Davranışı  

Keşifsel davranışların satın alma eğilimleri, literatürde “alışverişte risk alma, yeniyi 

arama ve çeşitlilik ihtiyacını karşılama” şeklinde tanımlanmış olup; bu eğilimin yüksek olduğu 

kişilerde, sıradan tüketicilere nispeten vitrinleri gezme, diğer tüketicilerle deneyimleri üzerine 

sohbet etme ve pazardaki yeni ürünleri arama gibi davranışlarda daha aktif oldukları 

belirtilmiştir (Raju, 1980; Baumgartner & Steenkamp, 1996). Literatürde keşifsel satın alma 

eğilimleri yüksek bireylerin bilgiyi arama, risk alma, yeni ürünleri satın alma konusunda daha 

ısrarcı oldukları belirtilmiştir (Okutan, Bora, & Altunışık, 2013). 

2.4 Elektrikli Araç Satın Alma Niyeti 

Elektrikli araç kabulünde ekonomik ve finansal engelleri belirlemek için elektromobilite 

konusunda çok fazla araştırma yapılmıştır. Bazı araştırmacılar, farklı ülkeler ile elektrikli araç 

benimseme oranlarını karşılaştırarak, ulusal politikaların etkinliğini (Sierzchula & William, 

2014; Lutsey, 2015), bazıları ulusal sınırlar içerisindeki belirli bölgeleri (Malvik, Vaggen, 

Hannisdahl, & Wensaas, 2013; Mersky, Sprei, Samaras, & Zhen, 2016), bazıları ise elektrikli 

araç sahiplerinin özellikleri derinlemesine incelenmiştir (Egbue & Suzanna, 2012;  Fearnley, 

Pfaffenbichler, Figenbaum, & Jellinek, 2015; Figenbaum & Kolbenstvedt, 2013). Ancak 

elektrikli araç satın alma niyetini etkileyebilecek; yenilikçilik, yaşam tarzı ve benzersizlik 

ihtiyacı gibi kavramlar bugüne dek birlikte incelenmemiştir.  
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3. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Literatür kısmında yer alan araştırma bulgularına dayanan araştırma modeli Şekil 2’de 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın hipotezleri 

Literatüre dayanarak geliştirilmiş hipotezler şu şekildedir: 

H1: Tüketici benzersizliğinin, yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti 

arasında aracılık etkisi vardır. 

H2: Tüketici yenilikçiliğinin, yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti arasında 

aracılık etkisi vardır. 

H3: Keşifsel satın alma davranışının, yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti 

arasında aracılık etkisi vardır. 

4. YÖNTEM 

Araştırmanın verileri anket tekniği aracılığıyla sosyal medya kullanıcılarından elde 

edilmiştir. Verilerin toplanmasında kartopu örnekleme yöntemi benimsenerek araştırmacıların 

sosyal medya hesaplarında yer alan kullanıcılardan anketi kendi profillerinde paylaşmaları 

istenmiştir. Bu sayede toplamda 179 kişiye ulaşılmıştır. 
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5. BULGULAR 

Araştırmaya katılan katılımcıların %21,2’sini bayanlar, %78,8’ini ise erkekler 

oluşturmaktadır. 

Katılımcıların, %7,3’ü ilkokul, %25,8’i ortaokul, %42,4’ü lise, %21,2’si lisans, %2,6’sı 

yüksek lisans ve son olarak %0,7’si doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırmaya katılanları, 

%44,4’ü 1501-3000 TL arasında gelir düzeyinde, %43’ü 3001-4500 TL arasında gelir 

düzeyinde, %7,3’ü 4501-6000 TL arasında gelir düzeyinde ve %5,3’ü 6000 TL üzeri gelir 

düzeyindedir. Araştırmaya katılan katılımcılardan 1500 TL altında gelir düzeyine sahip 

katılımcı bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde, 

%41,7’si 18-34 yaş aralığında, %56,3’ü 35-54 yaş aralığında ve %2’lik kısmı da 54 yaş üstü 

grupta yer almaktadır. Ayrıca katılımcıların %65,6’sı evli iken, %34,4’ü bekârdır. 

5.1 Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

Geliştirilen anket formundaki “Yaşam Tarzı Ölçeği”, “Tüketici Benzersizliği Ölçeği”, 

“Yenilikçilik Ölçeği”, “Keşifsel Davranışların Satın Alma Eğilimi Ölçeği” ve “Satın Alma 

Niyeti Ölçeği” ne ait güvenirlik değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek 
Cronbach Alpha 

Katsayısı 

Yaşam Tarzı Ölçeği 0,873 

Tüketici Benzersizliği Ölçeği 0,871 

Yenilikçilik Ölçeği 0,888 

Keşifsel Davranışların Satın Alma Eğilimi Ölçeği 0,701 

Satın Alma Niyeti Ölçeği 0,877 

 

5.2 Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliklerini ve faktör yapılarını test etmek için her 

bir ölçeğe açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu doğrultuda analiz sonuçları aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir.  
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Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Ölçek Faktör 

sayısı 

Açıklanan 

toplam varyans 

(KMO) Örneklem 

Yeterliği 

Yaşam Tarzı Ölçeği 

(VALS 2, SRI, 1989) 
7 %58,052 

KMO: %73,4; Barlett 

Küresellik testi: 2451,98; df:595, 

p<0,000 

Tüketici Benzersizliği 

Ölçeği (Ruvio, Shoham, & Brencic, 

2008) 

3 %63,62 

KMO: %83,9; Barlett 

Küresellik testi: 766,012; df:66, 

p<0,000 

Yenilikçilik Ölçeği  

(Vandecasteele & Geuens, 

2010) 

4 %58,30 

KMO: %80,4; Barlett 

Küresellik testi: 1352,94; df:190, 

p<0,000 

Keşifsel Davranışların Satın 

Alma Eğilimi Ölçeği (Baumgartner 

& Steenkamp, 1996). 

2 %30,78 

KMO: %68,2; Barlett 

Küresellik testi: 783,80; df:190, 

p<0,000 

Satın Alma Niyeti Ölçeği 

(Wen & Noor, 2015) 
3 %62,14 

KMO: %86,6; Barlett 

Küresellik testi: 434,356; df:15, 

p<0,000 

 

5.3 Regresyon Analizine ilişkin Bulgular 

Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin arasındaki ilişkiler regresyon analizi aracılığı 

ile test edilmiştir. Bu doğrultuda aracılık etkisini incelemek için (1) bağımsız değişken ile aracı 

değişken ve (2) bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişki incelenmiş ve daha 

sonra; (3) bağımsız değişkenle aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi 

incelenmiştir (Baron & Kenny, 1986). Tüm bu aşamalardan sonra, ikinci aşamadaki etki 

düzeyinde zayıflama (kısmı aracı) ya da etkinin anlamsız olarak değişmesi (tam aracı) etkisinin 

olduğunu işaret edecektir. Ayrıca Sobel testi ile etki düzeyinde zayıflamanın anlamlı olup 

olamadığı da incelenmiştir. Ek olarak, VIF ve Tolerance değerleri ele alındığında değişkenler 

arasında multicollinearity (çoklu doğrusallık) olmadığı sonucuna varılmıştır. Analiz sonuçları 

modelde yer alan tüm bağımlı değişkenlerin yaşam tarzı ile elektrikli otomobil satın alma niyeti 

arasında kısmi aracılık etkisi olduğunu ortaya koymuştur.  Tablo 3’te regresyon analizine ilişkin 

bulgular özetlenmiştir. 
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Tablo 3. Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

 
Adımlar β t Sig. 

Sobel 

Testi 
Analiz Sonucu 

H
1

 H
ip

o
te

zi
 İ

çi
n

 

Adım 1: Yaşam Tarzı    Tüketici Benzersizliği 0,83 5,07 0,00 

Z=3,596 
 

P=0,000 

Adım 2’deki 

ilişkinin 

anlamsızlaşmadığı, 

fakat etki düzeyi 

azaldığı için 

“Tüketici 

Benzersizliği” 

kısmi aracıdır. 

R / R2 0,38 / 0,14 

Adım 2: Yaşam Tarzı    Satın Alma Niyeti 0,496 1,57 0,00 

R / R2 0,496 / 0,249 

Adım 3: Yaşam Tarzı  Satın Alma Niyeti 

Tüketici 

Benzersizliği 

0,409 5,44 0,00 

                0,225 3,00 0,00 

R / R2 / VIF / Tolerance 0,537 / 0,289 / 

1,173 0,852 

H
2

 H
ip

o
te

zi
 İ

çi
n

 

Adım 1: Yaşam Tarzı    Tüketici Yenilikçiliği 0,64 5,77 0,00 

Z=4,389  

 

P=0,000 

Adım 2’deki 

ilişkinin 

anlamsızlaşmadığı, 

fakat etki düzeyi 

azaldığı için 

“Tüketici 

Yenilikçiliği” 

kısmi aracıdır. 

R / R2 0,42 / 0,18 

Adım 2: Yaşam Tarzı    Satın Alma Niyeti 0,496 1,57 0,00 

R / R2 0,496 / 0,249 

Adım 3: Yaşam Tarzı   Satın Alma Niyeti 

Tüketici 

Yenilikçiliği 

0,356 4,79 0,00 

                0,326 4,38 0,00         

R / R2 / VIF / Tolerance 0,576 / 0,332 / 

1,224 / 0,817 

H
3

 H
ip

o
te

zi
 İ

çi
n

 

Adım 1: Yaşam Tarzı    Keşifsel Davranışlar 0,336 4,35 0,00 

Z=2,137 
 

P=0,030 

Adım 2’deki 

ilişkinin 

anlamsızlaşmadığı, 

fakat etki düzeyi 

azaldığı için 

“Keşifsel 

Davranışlar” kısmi 

aracıdır. 

R / R2 0,336 / 0,113 

Adım 2: Yaşam Tarzı      Satın Alma Niyeti 0,496 1,57 0,00 

R / R2 0,496 / 0,249 

Adım 3: Yaşam Tarzı  Satın Alma Niyeti 

Keşifsel 

Davranışlar 

0,431 5,81 0,00 

                0,361 2,60 0,00 

R / R2 / VIF / Tolerance 0,528 / 0,279 / 

1,127 / 0,887 

 

SONUÇ 

Günümüzde çevresel duyarlılıkla ilgili konular işletmelerin ve politikacıların en büyük 

kaygıları arasında gelmektedir. Bu nedenle, elektrikli otomobil gibi emisyon salınımı oldukça 

düşük olan alternatif ulaşım araçlarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması, her kesim için büyük 

önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bu tarz yenilikçi teknolojilerin kabulünü etkileyebilecek 

faktörlerin incelenmesi her zamankinden daha önemli bir duruma gelmiştir. Bu çalışmanın da 

bu amaca hizmet ettiği ifade edilebilir. 

Elektrikli otomobiller üzerine gerçekleştirilen önceki çalışmalar bugüne dek özellikle 

satın alma fiyatı, sürüş aralığı, şarj süresi ve batarya özellikleri ve yüzeysel düzeyde elektrikli 

araçların kabulü üzerine odaklanmıştır (Beggs, Cardell, & Hausman, 1981; Bunch, Bradley, 

Thomas, & Kitam, 1993; Chéron & Zins, 1997). Bu çalışmada ise, bu tür otomobillerin teknik 

ve fonksiyonel özelliklerden ziyade; tüketicilerin yaşam tarzlarının ve sahip oldukları 
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karakteristik özelliklerin bu tür araçları satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemek 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu çalışmada genel olarak; “yaşam tarzı, tüketici yenilikçiliği, 

keşifsel davranışlar ve tüketici benzersizliğinin elektrikli otomobil satın alma niyeti üzerine 

etkisi nedir?” sorusundan yola çıkılmıştır. Araştırma sonuçları en genel anlamda, yaşam 

tarzının elektrikli otomobil satın alma niyetini etkilediğini ortaya koymuştur. Bu sonucun 

geçmişte yürütülen benzer çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olduğu ifade edilebilir (Schuitema, 

Anable, Skippon, & Kinnear, 2013; Wen & Noor, 2015). Bununla birlikte, tüketicinin 

benzersizlik ihtiyacının, tüketici yenilikçiliğinin ve keşifsel davranış eğilimlerinin bu etkiye 

aracılık ettiği ortaya konulmuştur. Bu anlamda araştırmanın en özgün katkısının bu noktada 

olduğu düşünülmektedir.  

Araştırma verilerinin sosyal medya üzerinden ve araştırmaya dahil olmak isteyen sınırlı 

sayıda kişiden elde edilmiş olması araştırmanın kısıtları arasındadır. Bundan sonra yürütülecek 

araştırmalar için farklı özelliklere sahip örneklemler üzerinde çalışılması ve farklı tüketici değer 

ve davranışlarının elektrikli otomobil satın alma niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi 

önerilmektedir.  
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