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Öz 
Bilişim sistemleri ve internet teknolojilerinin kullanımı artık sosyal 

yaşamın vazgeçilmez parçaları  hâline gelmiştir. Turizm sektöründe ve 
özellikle seyahatlerin planlanması aşamasında online web siteleri günümüzde 
en çok tercih edilen internet teknolojileri arasındadır. Bu bağlamda havayolu 
online rezervasyon ve bilet alım işlemleri için kullanıcılar online web 
sitelerini tercih etmektedirler. Kullanıcıların bu web sitelerini kullanma 
niyetlerinin belirlenmesi ve bu siteleri kullanmayı etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi adına ampirik bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada havayolu 
web siteleri üzerinden işlem yapan kullanıcılar üzerinde Teknoloji Kabul 
Modeli çerçevesinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu araştırmada 
kullanıcıların web sitelerini kullanma niyetlerini belirleme adına kullanım 
kolaylığı, kullanışlılık, sistem kalitesi, uygunluk, algılanan güven ve kişisel 
normlar faktörleri ele alınarak yapılar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu 
araştırmanın analizinde yapısal eşitlik modeli tercih edilerek ilişkiler 
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda kullanım kolaylığı ve kullanışlılığın web 
sitelerini kullanma niyetini etkilediği görülmüştür. Ayrıca sistem kalitesi ve 
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uygunluğunda kullanım kolaylığı ve kullanışlılık üzerinde etkilerinin olduğu 
gözlenmiştir. Kişisel normların ise diğer yapılar üzerinde herhangi bir 
etkisine rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: turizm, web siteleri, online rezervasyon.  
 
Abstract 
The use of information systems and internet technologies has 

become indispensable parts of social life. Online web sites are the most 
preferred internet technologies in the tourism sector and in travel activities. In 
this context, users prefer online web sites for airline online bookings and 
ticket purchases. An empirical study has been conducted to determine the 
intentions of users to use these websites and to determine the factors that 
affect uses. A survey was carried out in the framework of the Technology 
Acceptance Model on users who use through airline websites. In this study, 
the relationships among the constructs were investigated by ease of use, 
usefulness, system quality, compatibility, perceived trust and subjective 
norms factors in order to determine users intentions to use web sites. In the 
analysis of this research, structural equation model was preferred. As a result 
of the research, ease of use and usefulness have been found to influence the 
intention to use the web sites. It has also been observed that system quality 
and compatibility have an effect on ease of use and usefulness. It has been 
observed that subjective norms have not any effect on other structures. 

Keywords: tourism, web sites, online booking.  
 
Giriş 

 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ışığında 
birçok sektörde olduğu gibi turizm alanında da internet teknolojileri 
ve araçları sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgiye her yerden erişebilme ve 
online olarak işlem gerçekleştirebilme olanaklarının oldukça rahat 
olduğu günümüz hayatında turizm planlamalarını gerçekleştirmek 
kolay hâle gelmiştir. Otel rezervasyonlarından seyahat işlemlerine 
kadar birçok işlemi çevrimiçi ve anlık olarak gerçekleştirebilme 
imkânları doğmuştur (Nusair, Parsa, 2011). Son yıllarda turizmde 
online deneyimler turizm sektörünün vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmiştir. Bu bağlamda turizm sektöründe online tüketici 
davranışlarının belirlenmesi ve bu davranışların oluşmasındaki 
etkenlerin ortaya çıkarılması da önemlidir. Hayatı daha kolay hale 
getiren internet teknolojileri sayesinde insanların web siteleri 
üzerinden işlemler yürütebilmesi adına bu teknolojileri benimsemeleri 
gerekmektedir. Bu bağlamda bu teknolojilerin hangi düzeyde kabul 
gördüğü ve aynı zamanda insanların bu web sitelerini kullanma 
niyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi turizm endüstrisinde 
önem kazanmaktadır. 
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Artan rekabet ortamı ile birlikte tüketiciler online web siteleri 
üzerinden alışveriş yapma alışkanlıklarını kazanmaktadırlar. Web 
sitelerine duyulan güvenin ve çevrimiçi alışveriş yapma eğilimlerinin 
artması ile beraber kişiler satın almak istedikleri ürünleri güvenli bir 
şekilde elde etme imkanlarına sahiptirler. Rekabetin üst düzeylere 
çıktığı günümüz dünyasında anlık ve hızlı işlemler 
gerçekleştirebilmek adına çevrimiçi web siteleri etkin bir biçimde 
kullanılmaktadır. Bu bağlamda turizm sektörü ele alındığında ise 
tüketiciler seyahat acenteleri yerine online uçuş biletleri alımlarını 
çevrimiçi olarak web siteleri veya mobil uygulamalar üzerinden 
yapabilmektedirler (Morrisonn, Jing, O'Leary, Cai, 2001). İnsanların 
mevcut bilgi ve iletişim teknolojilerini daha çok kullanması ile 
kişilerin teknolojiyi kullanmaya yatkınlıkları da artmaktadır. Bu 
bağlamda internet uygulamaları ve web sitelerinin de online 
alışverişlerde kullanılması da buna bağlı olarak artış göstermektedir 
(Zhou, Dai, Zhang, 2007). Web siteleri üzerinde kişiler daha fazla 
seçenekler ve ayrıntılı işlemler yapabilmesi ile kullanıcıların bu web 
sitelerine olan güveni de artmaktadır (Escobar-Rodríguez, Carvajal-
Trujillo, 2014). Web sitelerinin online alışverişler üzerinde etkisi 
büyük olduğundan insanlar daha güvenli, kolay, hızlı ve kullanışlı bir 
şekilde işlemlerini yürütebilmek adına birçok alanda olduğu gibi 
seyahat işlemlerini de web siteleri üzerinden yürütebilmektedir (Suki 
ve Suki, 2017). 
 İnternet temelli bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı 
gelişmeler ile beraber özellikle turizm endüstrisi de hızla gelişmiştir 
(Ho, Lee, 2007). Turizm ve seyahat işlemleri bünyesinde rezervasyon 
yapma, seyahat planları oluşturma ve turizm ürünlerini ve servislerini 
kullanmada online işlemler yapma ve web sitelerini kullanma oldukça 
popüler hale gelmiştir (Law ve Hsu, 2006). Web siteleri kullanımının 
ve online alışveriş imkanlarının oldukça kolaylaştığı günümüz 
dünyasında turizm, seyahat ve konaklama aktivitelerini de web siteleri 
veya mobil uygulamalar ile gerçekleştirmek mümkündür. Artan 
ihtiyaç ve taleplerle beraber müşteri memnuniyetini sağlama adına 
bilişim teknolojileri de devreye girerek turizm sektöründe büyük roller 
oynamaktadır (Law, Buhalis, Cobanoglu, 2014). Bu bağlamda 
havayolu rezervasyon siteleri de turizm sektöründe müşteriler 
tarafından sıklıkla kullanılan turizm yöntemlerinden biridir. Turizm 
alanında ihtiyaçları karşılama ve memnuniyeti sağlama adına web 
sitelerinin de bu alanda rolü büyüktür (Tsai, Huang, Lin, 2005). 
Tüketiciler seyahat planlarını oluşturabilmek adına online web siteleri 
kullanma yolunu oldukça fazla kullanmaktadırlar. Kişilerin bu web 
sitelerini kullanma niyetleri ve bu niyetleri etkileyen faktörler de 
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araştırılması gereken konulardandır. Turizm sektörünün hızlı 
ilerleyişinin yanında web sitelerinin kullanıcılar tarafından hangi 
düzeyde kabul gördüğü bu anlamda önemlidir. Bu çalışmada da online 
rezervasyon siteleri üzerinden uçuş biletleri alan kişilerin bu siteleri 
kullanma niyetleri belirlenerek bu bağlamda etkin olan faktörler 
belirlenmek istenmiştir.  
 

Online Uçuş Rezervasyonları Gerçekleştirme 
 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uçuş yolu seyahat 
gerçekleştirenlerin sayısı oldukça fazladır. Daha hızlı ve güvenli olan 
havayollarını tercih edenlerin sayısı her yıl artış göstermektedir. 
Türkiye’de 2017 Temmuz ayı sonunda 105 milyon olan toplam yolcu 
sayısı 2018 yılının aynı döneminde 120 milyonu aşmıştır. Aynı 
şekilde Türkiye geneli iç ve dış hat dahil toplam uçuş sayısı 1.067.335 
iken 2018 yılının aynı ayında bu sayı 1.156.161’i bulmuştur (DHMI, 
2018). Bu bağlamda değerlendirildiğinde günümüzde uçuş sayısı 
oldukça fazladır. Buna bağlı olarak yolcu sayısının yeterince fazla 
olmasından dolayı gerçekleştirilen bilet alım ve rezervasyon işlemleri 
de oldukça fazladır. Uçuş şirketleri online olarak rezervasyon ve uçuş 
işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak web siteleri geliştirerek 
kullanıcılara seyahat hizmetleri sunmaktadırlar (Cheng, Huang, 2013). 
Böylelikle tüketiciler web siteleri üzerinden online olarak işlemlerini 
gerçekleştirerek uçuş hizmetlerinden yararlanma imkanı 
bulmaktadırlar. 

İnternet kullanıcılarının katlanarak artması ile internetin 
seyahat işlemlerinde popüler bir araç haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu 
bağlamda havayolu şirketleri de diğer organizasyonlar gibi internet ve 
web uygulamalarını geliştirerek kullanıcılarına daha iyi hizmetler 
sunma eğilimindedirler (Ruiz-Mafe, Sanz-Blas, Aldás-Manzano, 
2009). İnternet sayesinde turizm ürünlerinin ticari hale getirilmesi 
daha kolay hale gelmiştir (Cheung, Law, 2009). Bu bağlamda web 
siteleri de turizm işletmecilerin ticari işlemlerini gerçekleştirmeleri 
adına büyük olanaklar sağlamaktadır. Bu yüzden özellikle web siteleri 
online işlemler gerçekleştirilerek yapılan ticari işlemlerde önemli 
rollere sahiptir. Turizm işletmecileri kişilerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek anlamda web siteleri kurarak tüketiciler ile ürünler 
arasında bir bağ sağlamaktadır. Bu yüzden web sitelerinin kullanıcıları 
tatmin edecek düzeyde olması gerekmektedir (Gao, Bai, 2014).  

Tüketiciler için web siteleri üzerinden online işlemler 
gerçekleştirmek önemli avantajlar sunabilmektedir. Buna göre turizm 
ürünlerinin karşılaştırılması, işlemleri gerçekleştirme hızı, avantajlı 
fiyatları görebilme, daha fazla kontrol imkanı sağlama gibi etkin 
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özellikler kullanıcıların online havayolu rezervasyonlarında önemli 
etkenlerden sayılabilmektedir (Cheung, Law, 2009; Suki ve Suki, 
2017). Böylelikle seyahat amacı ile bilet satın almak isteyen 
müşterilerin kullandıkları web siteleri  karar verme süreçlerine de 
katkıda bulunmaktadır (Kucukusta vd., 2015). Bu yüzden web siteleri 
kullanıcıların online satın alma işlemlerinde önemli etkilere sahip 
olduğundan kişilerin alışkanlıklarını, algılarını ve davranışlarını da 
belirleyebilmektedir. San Martín ve Herrero (2012) turizm alanında 
online işlemleri etkileyen psikolojik faktörleri değerlendirdikleri 
çalışmada teknolojiyi kabul etmeyi belirleyen performans ve çaba 
beklentisi, sosyal etkiler gibi etmenlerin kullanıcıların web siteleri 
kabulünü etkilediklerini bildirmişlerdir. Kucukusta vd. (2015) online 
rezervasyon siteleri üzerine yaptıkları çalışmada algılanan kullanım 
kolaylığı ve algılanan kullanışlılığın müşterilerin web sitelerini 
kullanma niyetlerini pozitif yönde etkilediğini bildirmişlerdir. Bu 
bağlamda kullanıcıların online uçak bileti alma niyetlerini belirleme 
adına kullanıcıların sistemi kabul etme düzeyleri ve kullandıkları 
sistemi benimsemeleri gerekmektedir (Davis vd., 1989; Venkatesh, 
2000). 

 
Kavramsal Çerçeve  

 Bu araştırmada uçuş rezervasyon ve bilet alım işlemlerinde 
kullanılan web sitelerinin kabulünü etkileyen etmenlerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda en iyi modellerden birisi de Teknoloji 
Kabul Modeli’dir. Teknoloji Kabul Modeli (TKM) Davis (1989) 
tarafından yeni bir teknolojinin insan davranışları üzerindeki etkisini 
ortaya koyan ve en çok kullanılan modellerin başında gelmektedir. Bu 
model birçok farklı bilişim teknolojilerini barındıran sistem veya 
yapının değerlendirilmesinde sıkça tercih edilen modellerdendir (King 
ve He, 2006). Temelinde TRA (Theory of Reasoned Action) olarak 
tanınan Mantıklı Davranış Teorisi’ni barındırmaktadır (Ajzen ve 
Fishbein, 1980). Bu teori üzerine Davis (1989) tarafından geliştirilen 
bu modelde yeni bir teknolojinin kabulünde kişilerin göstermiş olduğu 
algı ve davranışların ölçülmesi hedeflenmiştir (Davis, 1993). TKM ile 
bilişim sistemleri kullanımını kabullenmeyi, benimsemeyi ve 
kullanmaya yönelik davranış göstermeyi etkileyen faktörlerinde ortaya 
konulması hedeflenmiştir.  
 TKM yapısı itibari ile algılanan kullanım kolaylığı, algılanan 
kullanışlılık, davranışa yönelik tutumlar, kullanım niyetleri ve aktif 
kullanım davranışı temelinde bir yapılara sahiptir (Venkatesh, 2000). 
Buna karşın araştırmacılar tarafından oldukça fazla kullanılan bu 
model daha çok algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık 



50 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

temelinde değerlendirilmiştir. Algılanan kullanım kolaylığı “Bir 
kişinin belirli bir sistemi çaba harcamadan kullanabilme derecesi”, 
algılanan kullanışlılık ise “Bir kişinin belirli bir sistemi kullandığında 
elde edeceği performans derecesi” şeklinde tanımlanmaktadır Davis 
(1989). Teknoloji Kabul Modeli’nde algılanan kullanım kolaylığı ve 
algılanan kullanışlılık yapısının kullanım niyetlerini etkilediği 
bildirilmiştir (Chen, Chen, Lin, Yeh, 2007; Venkatesh ve Davis, 
2000). Bununla beraber dışsal değişkenler de Teknoloji Kabul Modeli 
yapısı içerisinde belirleyici etkenler olarak kullanılmıştır. Dışsal 
değişkenlerin kullanılan bilişim sistemi yapılarında etkinlikleri 
ölçülmektedir. Buna göre belirlenen dışsal değişkenlerin TKM 
çerçevesinde algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ve 
kullanım niyetleri üzerindeki etkileri belirlenmektedir. Bu çalışmada 
da online uçuş rezervasyonlarının gerçekleştirildiği web sitelerinin 
kullanım niyetlerini etkileme dereceleri belirlenmiştir. Dışsal 
değişkenler olarak sistem kalitesi, kişisel normlar ve uygunluk yapıları 
bu araştırmada belirlenmiştir.  
 Sistem kalitesi kullanılan belirli bir bilişim sisteminin sahip 
olması gereken gereksinimleri karşılama derecesidir (DeLone ve 
McLean, 1992). Sistem kalitesinin bu çalışmada algılanan kullanım 
kolaylığı ve algılanan kullanışlılık üzerindeki etkileri bu çalışmada 
araştırılmıştır. Daha önceki çalışmalar da incelendiğinde sistem 
kalitesinin algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık 
üzerinde etkileri bulunmuştur (Ahn vd., 2007). Uçuş rezervasyon 
sitelerinin sistem kalitesinin ölçülmesi adına bağlanma zamanı, tepki 
süresi, fonksiyonellik, hatasızlık, kullanılabilirlik gibi özellikler sistem 
kalitesinin belirleyicileri olmuştur. DeLone ve McLean (2003) sistem 
kalitesinin belirli bir sistemi kullanma niyetlerini etkilediğini 
bildirmiştir. Liao ve Cheung (2001) sistem kalitesinin web sitelerinin 
algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılığı üzerinde 
etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. 
 Kişisel normlar yapısı da belirli bir sosyal etkiyle bir davranışı 
onaylama veya reddetme durumudur (Ajzen, 1991). Bireyin etrafında 
bulunan kişilerin bireyin davranışlarını veya kararlarını etkilemesi ile 
kişinin belirli bir eylemi yapmadaki etkileri kişisel normu 
oluşturmaktadır. Buna göre kişinin davranışlarını etkileyen insanlar 
çevresindeki arkadaşları, aile üyeleri, hocası, meslektaşları veya 
kendisi için önemli olan kişilerdir. Kişisel normların belirli bir sistemi 
kullanan kullanıcıların o sistemi kullanma niyetleri üzerinde pozitif ve 
anlamlı etkileri vardır (Liao vd., 2007). Mouakket ve Al-hawari 
(2012) online rezervasyon sitelerine yönelik kabulünü belirlemek için 
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yaptıkları çalışmada kişisel normların kullanım niyetleri üzerinde 
etkili olduğunu bildirmişlerdir.  
 Uygunluk yapısı potansiyel kullanıcıların belirli bir yeniliği 
ortaya çıkan değerlere, önceki deneyimlere ve ihtiyaçlara göre 
algılama derecesidir (Wu vd., 2007). Buna göre yeni bir teknolojiyi 
kullanan kullanıcının bu teknolojiye uyum sağlama algısı uygunluğu 
ortaya koyacaktır. Wu ve Wang (2005) yaptıkları mobil ticaret 
kullanımı üzerine yaptıkları çalışmada algılanan uygunluğun 
kullanışlılık ve kullanım niyetleri üzerinde etkili olduğunu 
belirtmişlerdir. Tung vd. (2008) elektronik lojistik bilgi sistemleri 
konusunda yaptıkları araştırmada uygunluğun kullanışlılık ve 
kullanım niyetleri üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerini ortaya 
koymuşlardır. 
 Algılanan güven yapısı ise belirli bir şeye veya kişiye duyulan 
güven ve isteklilik duygusunu ifade etmektedir (Chung ve Kwon, 
2009). Chen (2006) algılanan güven yapısını tutum yada davranışlarda 
güvenli olma beklentisi olarak bildirmiştir. Bununla birlikte algılanan 
güven belirsizliği yok etme davranışı olarak kabul edilmiştir. Bu 
çalışmada ise algılanan güven yapısı belirli bir turizm web sitesini 
kullanmadan elde edilen güven duygusudur. Noor vd. (2005) seyahat 
web sitelerindeki algılanan güven yapısının algılanan kullanışlılık, 
algılanan kullanım kolaylığı ve kullanım niyetleri üzerinde etkili 
olduğunu bildirmişlerdir. Agag ve El-Masry (2016) online seyahat 
işlemlerinde müşteri algılarını belirlemeye yönelik çalışmalarında 
algılanan güvenin kullanım niyetleri üzerinde etkin olduğunu 
bildirmişlerdir. 
 

Araştırmanın Modeli ve Hipotezlerin Belirlenmesi 
 Bu çalışmada kullanıcıların havayolu bilet rezervasyon ve 
alım işlemlerinin yürütülmesi adına  kullandıkları online web sitelerini 
kullanma niyetlerini belirlemek hedeflenmiştir. Ayrıca kullanım 
niyetlerini etkileyen faktörlerin de belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu 
bağlamda Teknoloji Kabul Modeli ile algılanan kullanım kolaylığı, 
algılanan kullanışlılık, kullanım niyetleri ve dışsal değişkenler olarak 
sistem kalitesi, kişisel normlar, uygunluk ve algılanan güven 
değişkenleri bu çalışmada incelenmiştir. Buna göre oluşturulan model 
çerçevesinde yapılar arasında literatür desteği ile oluşturulan model ve 
hipotezler şu şekildedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Teorik Olarak Kullanılacak Model 
 
H1 : Havayolu web sitelerinin sistem kalitesinin algılanan kullanım 
kolaylığı üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H2 : Havayolu web sitelerinin sistem kalitesinin algılanan kullanışlılık 
üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H3 : Havayolu web siteleri kullanımındaki kişisel normların algılanan 
kullanım kolaylığı üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H4 : Havayolu web siteleri kullanımındaki kişisel normların algılanan 
kullanışlılık üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H5 : Havayolu web sitelerinin uygunluğunun kullanım niyetleri 
üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H6 : Havayolu web sitelerinin uygunluğunun algılanan kullanışlılık 
üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H7 : Havayolu web sitelerinin algılanan güven derecesinin algılanan 
kullanışlılık üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H8 : Havayolu web sitelerinin algılanan güven derecesinin kullanım 
niyetleri üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H9 : Havayolu web sitelerinin algılanan kullanım kolaylığının 
algılanan kullanışlılık üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H10 : Havayolu web sitelerinin algılanan kullanım kolaylığının 
kullanım niyetleri üzerinde pozitif etkisi vardır. 
H11 : Havayolu web sitelerinin algılanan kullanışlılığının kullanım 
niyetleri üzerinde pozitif etkisi vardır. 
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Yöntem  
Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri birçok alanda olduğu gibi turizm 
alanında da oldukça fazla kullanılmaktadır. İnternet siteleri, mobil 
uygulamalar, sosyal ağlar ve birçok internet tabanlı uygulamaların 
yaygın olduğu günümüz yaşamında turizm sektörü de etkin bir 
biçimde bu teknolojilerin etkisi altında kalmaktadır. İnsanlar artık 
seyahat işlemlerinin birçoğunu geçmişe kıyasla internet ortamında 
yürütebilecek imkanlara sahiptir. İnsanların online alışveriş yapma 
alışkanlıklarının oluşması ile beraber online olarak turizm işlemlerini 
yürütebilme tercihleri de artmaktadır. Bu bağlamda ele alındığında 
online olarak havayolu uçuş rezervasyonu ve bilet alımları 
gerçekleştirmek için tüketiciler web sitelerini tercih edebilmektedirler. 
Bu web sitelerinin hangi düzeyde kabul gördüğü ve kullanıcıların bu 
web sitelerini kullanma niyetlerini etkileyen sebeplerin belirlenmesi 
önemlidir. Dijital bir dünyada anlık işlemler yapabilme ve internet 
üzerinden işlemler yapabilme davranışlarını hangi faktörlerin 
belirlediğini belirlemek adına bu çalışma yürütülmüştür.  

 
Araştırmanın Örneklemi 

 Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’de online olarak herhangi 
bir havayolu web sitesini kullanarak geçmişte rezervasyon veya uçuş 
bileti sağlamış bireyler oluşturmaktadır. Bu bağlamda web sitesini 
masaüstü veya mobil olarak kullanıp işlem yapmış kişiler araştırmanın 
ana kütlesini oluşturmaktadır. Bu anlamda dijital olarak elde edilen 
veriler ışığında 323 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

 
Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri 

 Bu çalışmada verileri elde etmek adına anket yöntemi 
seçilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile veriler kişilerden rastgele 
bir şekilde elde edilmiştir. Bu çalışmada herhangi bir iş grubu veya 
alan belirlenmemiştir. İnternet destekli anket yazılımı ile anket 
formları online rezervasyon yapmış kişilere gönderilmiştir. Anket 
formlarının dönüşleri yaklaşık 8 ay içerisinde elde edilmiştir. Bu 
yöntemle toplam 323 anket formu elde edilmiştir. Anket yapısı itibari 
ile iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ankete katılan 
bireylerin tanımlayıcı özellikleri bulunmaktadır. İkinci bölümde ise 
anket algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, kullanım 
niyetleri, sistem kalitesi, kişisel normlar, uygunluk ve algılanan güven 
yapılarını ölçen maddeler bulunmaktadır. Anketteki maddelerin 
ölçülmesi için beşli Likert Tipi ölçek tercih edilmiştir. Yapıların 
ölçülmesi adına sorular 1 (Kesinlikle Katılmıyorum)’dan 5 (Kesinlikle 
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Katılıyorum) şeklinde aralıklara bölünmüş şekilde ifade edilerek 
ölçülmüştür. Anketleri tam olarak dolduran kullanıcılardan elde edilen 
verilerin analiz edilerek önerilen modelin test edilmesi adına yapısal 
eşitlik modellemesi tercih edilmiştir. Bu bağlamda ölçüm modeli ve 
yapısal model elde edilmiştir. Ayrıca modelin gerekli geçerlilik ve 
güvenilirlik analizleri ile doğrulanması yapılmıştır. 

 
Ölçeklerin Oluşturulması 

 Belirlenen model çerçevesinde kullanıcıların havayolları web 
sitelerini kullanma niyetleri ölçmek adına kullanılan yapılar geçerliliği 
ve güvenilirliği  ispatlanmış çalışmalardan elde edilmiştir. Elde edilen 
bu yapılar Türkçe diline çevrilerek modele uyarlanmıştır. Buna göre 
algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık Davis (1989)’in 
makalesinden elde edilmiştir. Sistem kalitesi ölçeği Wang ve Wang 
(2010)’in mobil otel rezervasyon sistemleri kabulünü ölçmek için 
kullandıkları çalışmadan uyarlanmıştır. Kişisel normlar ölçeği ise Lee 
(2009)’nin internet bankacılığı kabulüne yönelik çalışmasından elde 
edilmiştir. Uygunluk yapısı ise Wu ve Wang (2005)’in çalışmasından 
elde edilmiştir. Kullanım niyetlerini ölçmek için Cheng (2011) 
çalışması baz alınmıştır. Algılanan güveni ölçmek için Agag ve El-
Masry (2016)’in çalışmasından faydalanılmıştır. 

 
Araştırma Bulguları 
Araştırmanın bulgularını değerlendirmek için IBM SPSS 22.0 

ve AMOS 23.0 yazılımları kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu 
analizlerin sonuçları açıklanmıştır. 

 
Frekans Dağılımları 

 Havayolu web sitelerini uçuş yapmak için kullanan 
kullanıcıların frekans dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre 
katılımcıların %57,3’ünü erkekler oluşturmaktayken %42,7’si ise 
kadınlardan oluşmaktadır. Online olarak rezervasyon işlemi yapan 25-
35 yaş aralığındaki kişiler %30,3 ile ilk sırada yer almıştır. 
Rezervasyon gerçekleştirenlerin  %48,3’ü üniversite mezunudur. 
Rezervasyon gerçekleştirenlerin %35,6’sı 4000-6000 TL gelir 
aralığına sahiptir. Rezervasyon gerçekleştirenlerin %46,1’i havayolu 
web sitelerini rezervasyon yapmak için 10 yıldan fazla kullanıyor 
durumdadır. Rezervasyon gerçekleştirenlerin %31,3’ü yılda birkaç 
kere uçuş işlemi gerçekleştirmektedir. 
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edilmiştir. Uygunluk yapısı ise Wu ve Wang (2005)’in çalışmasından 
elde edilmiştir. Kullanım niyetlerini ölçmek için Cheng (2011) 
çalışması baz alınmıştır. Algılanan güveni ölçmek için Agag ve El-
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Araştırma Bulguları 
Araştırmanın bulgularını değerlendirmek için IBM SPSS 22.0 

ve AMOS 23.0 yazılımları kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu 
analizlerin sonuçları açıklanmıştır. 

 
Frekans Dağılımları 

 Havayolu web sitelerini uçuş yapmak için kullanan 
kullanıcıların frekans dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre 
katılımcıların %57,3’ünü erkekler oluşturmaktayken %42,7’si ise 
kadınlardan oluşmaktadır. Online olarak rezervasyon işlemi yapan 25-
35 yaş aralığındaki kişiler %30,3 ile ilk sırada yer almıştır. 
Rezervasyon gerçekleştirenlerin  %48,3’ü üniversite mezunudur. 
Rezervasyon gerçekleştirenlerin %35,6’sı 4000-6000 TL gelir 
aralığına sahiptir. Rezervasyon gerçekleştirenlerin %46,1’i havayolu 
web sitelerini rezervasyon yapmak için 10 yıldan fazla kullanıyor 
durumdadır. Rezervasyon gerçekleştirenlerin %31,3’ü yılda birkaç 
kere uçuş işlemi gerçekleştirmektedir. 
 
 
 

Tablo 1: Tanımlayıcı Özelliklere İlişkin Frekans Dağılımları 
1 - Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 185 57,3 
Kadın 138 42,7 

2 - Yaş 
25 Altı 63 19,5 
25 – 35 Arası 98 30,3 
35 – 45Arası 85 26,3 
45 Üstü 77 23,8 

3 – Eğitim Durumu 
Lise 87 26,9 
Üniversite 156 48,3 
Yüksek Lisans 44 13,6 
Doktora 36 11,1 

4 – Aylık Gelir  

0 – 2000 TL 54 16,7 
2000 – 4000 TL 64 19,8 
4000 – 6000 TL 115 35,6 
6000 TL Üzeri 90 27,9 
5 – Havayolu Web 
Siteleri Deneyimi 

 

0 - 2 Yıl 21 6,5 
2 – 5 Yıl 45 13,9 
5  – 10 Yıl 108 33,4 
10 Yıldan Fazla 149 46,1 
6 – Havayolu Web 
Siteleri Kullanım Sıklığı 

 

Ayda birçok kere 45 13,9 
Ayda 2-3 kere 52 16,1 
Ayda 1 kere 77 23,8 
Senede birkaç kere 101 31,3 
Senede 1 kere 48 14,9 

 
Ölçüm Modelinin Test Edilmesi 

 Çalışmada yapıların arasındaki ilişkilerin incelenmesi için 
yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bu model  gözlenen ve gizil 
değişkenlerin arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmanın yanı sıra gizil 
değişkenlerin de kendi aralarındaki ilişkilerini açıklamaktadır. Bu 
bağlamda ilk olarak belirlenen modelin doğrulanması için ölçüm 
modeli doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmektedir (Byrne, 
2016). Teorik yapının oluşturulmasından sonra araştırmada kullanılan 
modelin teyit edilmesi doğrulayıcı faktör analizi ile 
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gerçekleştirilmiştir. Modelin analiz aşamasında uyum iyiliği 
değerlerine göre araştırma modelinin uyumluluğu test edilmiştir. Bu 
modelin yeterli uyum iyilik değerlerini sağlayabilmesi için gerekli 
olan modifikasyonlar yapılmıştır. Böylelikle ölçüm modeli daha iyi 
hale getirilerek son hali oluşturulmuştur (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Ölçüm Modelinin  Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu 
  

DFA ile araştırma modelinin doğrulanmasını sağlama adına 
analizler gerçekleştirilmiştir. Bunun için normallik ve çoklu normallik 
varsayımları göz önünde bulundurulmuştur. Yapılardaki ifadelerin 
çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde istenilen aralıklarda 
olduğu gözlenmiştir (Hair, Black, Babin, Anderson, Tatham, 2010). 
Bununla birlikte çoklu normallik değerinin de çoklu normallik 
varsayımını destekleyecek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu 
analizlere dayanarak (Maximum Likelihood) en çok olabilirlik metodu 
ile yapılar arasındaki kovaryanslar belirlenmiştir. Ölçüm modelinin 
uyum iyilik değerlerini sağlama adına faktör yüklerine ve korelasyon 
karelerine (R2) bakılarak gizil ve gözlenen değişkenlerin ölçüm 
modeline uygunluğu test edilmiştir. Daha sonra uyum iyiliği 
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değerlerini sağlamak adına model üzerinde modifikasyonlar 
yapılmıştır. Ölçüm modeli ile ortaya çıkan faktör yükleri ve R2 
değerleri ortaya konulmuştur (Tablo 2). Faktör yükleri 0,5 değerinden 
küçük olan maddelerle R2 değeri 0,3 den küçük olan değerler modeli 
desteklemediğinden bu maddeler modelden çıkarılmıştır (Hair vd., 
2010).  
Tablo 2: DFA Sonucunda Elde Edilen Faktör Yükleri ve R2 Değerleri 

Madde  Yapı Faktör R2 
SK1 <--- SK 0,817 0,642 
SK2 <--- SK 0,863 0,6 
SK3 <--- SK 0,78 0,608 
SK4 <--- SK 0,775 0,745 
SK5 <--- SK 0,801 0,667 
SK6 <--- SK 0,312 0,288 
NOR1 <--- NOR 0,893 0,787 
NOR2 <--- NOR 0,877 0,769 
NOR3 <--- NOR 0,887 0,798 
UY3 <--- UY 0,883 0,578 
UY2 <--- UY 0,789 0,622 
UY1 <--- UY 0,76 0,779 
AG4 <--- AG 0,912 0,665 
AG3 <--- AG 0,884 0,599 
AG2 <--- AG 0,774 0,781 
AG1 <--- AG 0,816 0,832 
AKK4 <--- AKK 0,794 0,705 
AKK3 <--- AKK 0,829 0,708 
AKK2 <--- AKK 0,841 0,688 
AKK1 <--- AKK 0,839 0,63 
KUL4 <--- KUL 0,881 0,762 
KUL3 <--- KUL 0,854 0,721 
KUL2 <--- KUL 0,849 0,73 
KUL1 <--- KUL 0,873 0,776 
KN3 <--- KN 0,768 0,549 
KN2 <--- KN 0,734 0,539 
KN1 <--- KN 0,741 0,59 

Modeli iyileştirmek için modifikasyon indis değerlerine 
bakılarak uygun hata terimleri arasında kovaryanslar çizilerek modelin 
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uyumluluğu sağlanmıştır. Modelin uyum değerleri incelendiğinde 𝑥𝑥𝑥𝑥2
değeri (370.028) ve serbestlik derecesi (275) olacak şekilde elde 
edilmiştir. (𝑥𝑥𝑥𝑥2 /df) değeri p=0.000 anlamlılık ile 1.346 olarak
bulunmuştur (Tablo 3). Modelin uyumluluğunu belirleme adına 
RMSEA, GFI, AGFI, CFI, NFI ve TLI değerlerine bakıldığında 
gerekli düzenlemeler ile modelin uyumluluğu sağladığı görülmüştür.

Tablo 3: Önerilen Modelin Uyum İyiliği Değerleri
Uyum 
İndeksi

Kabul Edilen Aralık Elde 
Edilen 
Değerle
r

𝒙𝒙𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐 = 370.028
Df = 275
P = 0.000

(𝒙𝒙𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐 /df)
RMSEA 
GFI
AGFI
CFI
NFI
TLI

≤ 3 (Hair vd., 2010)
≤ 0.08 (Hooper, Coughlan, Mullen, 2008)
≥ 0.90 (Hair vd., 2010)
≥ 0.90 veya ≥ 0.85 (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, Müller, 2003) 
≥ 0.95 (Schermelleh-Engel vd., 2003)
≥ 0.90 (Hair vd., 2010)
≥ 0.95 (Schermelleh-Engel vd., 2003)

1.346
0.033
0.922
0.901
0.984
0.941
0.981

Ölçüm Modelinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
İlk olarak Ölçüm modelinin doğrulanması için DFA 

gerçekleştirilmiş ve uyum indeks değerlerine göre modelin 
uyumluluğu sağlanmıştır. Modelin test edilebilmesi ve yapısal 
modelin uygulanabilmesi için DFA ile lde edilen ölçüm modelinin 
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Bunun için ilk olarak 
Cronbach Alfa testi ile içsel tutarlılık ölçütüne göre güvenilirlik 
analizi uygulanmıştır. Daha sonra diğer bir güvenilirlik ölçütü olan 
bileşik güvenilirlik (Composite Reliability-CR) değerleri 
hesaplanmıştır. Buna göre Cronbach Alfa ve CR değerlerinin 0,7’den 
büyük olması gerekmektedir (Hair vd., 2010). Yapılar incelendiğinde 
bu ölçütlerin sağlandığı görülmektedir. Geçerliliği belirleme adına 
yakınsak geçerlilik testi (Convergent Validity) uygulanarak açıklanan 
ortalama varyans (AVE) değerlerine bakılmıştır. Buna göre AVE 
değerlerinin 0,5’den büyük olması beklenmektedir (Kline, 2011). 
Geçerlilik testlerine göre modeldeki yapıların bu ölçütleri sağladığı 
belirlenmiştir (Tablo 4).
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Tablo 4: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri 
İfadeler Cronb

ach 
Alfa 
 (α) > 
0.7 

Bileşik 
Güvenili
rlik 
(CR) > 
0.7 

Yakıns
ak 
Geçerl
ilik 
AVE> 
0.5 

Sistem Kalitesi (SK) 

0,903 0,923 0,707 

SK1- OHWS anında bağlanabildiğini 
düşünüyorum. 
SK2- OHWS nin hızlı yanıt verme ve işlem 
yürütme sağladığını düşünüyorum. 
SK3- Kullanmak istediğim zaman OHWS yi 
kullanabiliyorum. 
SK4- Bence OHWS uçuş seçeneklerine uygun 
seçim imkanı sağlıyor. 
SK5- Bence OHWS hatasız işlemler sağlıyor. 
Kişisel Normlar  (NOR) 

0,916 0,917 0,788 

NOR1- Benim için önemli olan insanlar OHWS 
yi kullanmam gerektiğini düşünüyor. 
NOR2- Beni etkileyen insanlar OHWS yi 
kullanmam gerektiğini düşünüyor. 
NOR3- Görüşleri benim için değerli olan insanlar 
OHWS kullanmamı tercih ederler. 
Uygunluk (UY) 

0,851 0,893 0,737 

UY1- OHWS online işlemlerim ile çoğu yönüyle 
uyumludur. 
UY2- OHWS yi kullanmak yaşam tarzıma 
uyuyor. 
UY3- OHWS sevdiğim şekilde online işlemleri 
kullanmama  iyi uymaktadır. 
Algılanan Güven (AG) 

0,890 0,926 0,759 
AG1- OHWS nin oransızlığı vardır. 
AG2- OHWS güvenilirdir. 
AG3- OHWS doğrudur. 
AG4- OHWS nin kalitesine güveniyorum. 
Algılanan Kullanım Kolaylığı  (AKK) 

0,895 0,927 0,760 

AKK1- OHWS nin kullanımını kolay buluyorum 
AKK2- OHWS nin sağladığı etkileşim açık ve 
anlaşılırdır. 
AKK3- OHWS ile kurduğum etkileşim çok fazla 
zihinsel çaba gerektirmiyor. 
AKK4- Yapmak istediğim şeyi OHWS ile kolay 
bir şekilde elde ediyorum. 
Algılanan Kullanılabilirlik  (KUL) 

0,938 0,912 0,766 

KUL1- OHWS ni  kullanmak bilet alım 
işlemlerim üzerinde daha fazla kontrol imkanı 
veriyor. 
KUL2- OHWS bilet alım görevlerini daha hızlı 
bir şekilde gerçekleştirmemi sağlıyor. 
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KUL3- OHWS yi kullanmak bilet almayla ilgili 
işlemlerimi kolaylaştırıyor. 
KUL4- OHWS yi bilet almayla ilgili 
işlemlerimde yararlı buluyorum. 
Kullanıma Niyetleri (KN) 

0,798 0,850 0,655 

KN1- Gelecekte OHWS yi düzenli olarak 
kullanacağım. 
KN2- Gelecekte OHWS yi sık sık kullanacağım. 
KN3- Başkalarının da OHWS  yi kullanmasını 
şiddetle tavsiye edeceğim. 
*OHWS = Online Havayolu Web Siteleri    

 
Yapısal Modelinin Test Edilmesi 

 Ölçüm modelinde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 
modele son hali verilmiştir. Daha sonra yapıların geçerlilik ve 
güvenilirlikleri test edildiğinde yapıların tamamının gerekli ölçütleri 
sağladığı ortaya konulmuştur. Bu testlerden sonra gizil değişkenler 
arasındaki ilişki derecelerini belirlemek için yapısal model 
oluşturulmuştur (Şekil 3).  

 
Şekil 3. Yapısal Modelin Yol Analizi 
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Bu modelde yapılar arasında yollar çizilerek modelde  gizil 
değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Model incelendiğinde 
belirlenmiş olan uyum iyiliği değerlerini sağladığı görülmüştür. 
Böylelikle hipotezlerin test edilmesi sağlanmıştır. 

 
Hipotezlerin Test Edilmesi 

 Yapılar arasındaki ilişki derecelerinin ortaya konulması için 
yapısal model test edilmiştir. Test sonucunda yol katsayıları (β) 
değerleri, standart hata oranları, Critical Ratio (Z) değerleri ve 
anlamlılık (p) değerleri açıklanmıştır. Hipotezlerin kabul görmesi için 
p değerinin anlamlı olmasıyla beraber CR değerinin de 0.05 anlamlılık 
düzeyinden küçük olmasıyla beraber Z değerinin de 1.96 değerinden 
büyük olması beklenmektedir (Hair vd., 2010). Bu değerler göz 
önünde bulundurularak gizil değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren 
hipotezlerin test edilmesi yapılmıştır (Tablo 5).  
 
Tablo 5: Yapılar Arasındaki İlişkilerin Test Edilmesi 

Hipotezle
nmiş 
Yollar 

Standart 
Olmaya
n Yükler 

Standar
t Hata 

CR 
Değer
i (Z 
değer
i) 

Stand
artlaşt
ırılmış 
Regre
syon 
Yükle
ri (β) 

P 
Değeri 

Sonuç 

 
SKAK
K 

0.476 
 
0.058 

 
8.207 

 
0.509 

 
*** 

 
Desteklendi 

SKKU
L 

0.468 0.065 7.179 0.430 *** Desteklendi 

NORA
KK 

-0.027 0.044 -
0.605 

-0.033 0.545 Desteklenmedi 

NORK
UL 

-0.009 0.039 -
0.225 

-0.010 0.822 Desteklenmedi 

UYKN 0.100 0.044 2.260 0.127 * Desteklendi 

UYKU
L 

0.031 0.046 0.671 0.030 0.502 Desteklenmedi 

AGKU
L 

0.248 0.047 5.289 0.250 *** Desteklendi 

AGKN 0.198 0.049 4070 0.262 *** Desteklendi 

AKKK
UL 

0.391 0.062 6.308 0.335 *** Desteklendi 

AKKK
N 

0.284 0.066 4.289 0.320 *** Desteklendi 
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KULK
N 

0.200 0.065 3.059 0.262 ** Desteklendi 

β = Standardize edilmiş regresyon yükü CR = Critical Ratio (Zdeğeri), P = Kritik 
p değeri (anlamlılık değeri). 
 * p <0.05; ** p <0 .01; *** p < 0.001 

  
Hipotezlerin test edilmesiyle ortaya çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde sistem kalitesi ile algılanan kullanım kolaylığı 
değişkenleri arasında aynı yönde 0.509 birimlik anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür (Z=8.207 ve p<0.001). Buna göre online 
rezervasyon sisteminin sistem kalitesinin algılanan kullanım 
kolaylığını pozitif olarak etkilediğinden H1 hipotezi desteklenmiştir. 
Sistem kalitesi ve algılanan kullanışlılık gizil değişkenleri arasında 
aynı yönde 0.430 birimlik anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir 
(Z=7.179 ve p<0.001). Böylelikle H2 hipotezi desteklenmiştir. Kişisel 
normlar değişkeninin algılanan kullanım kolaylığı değişkeni 
üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde herhangi bir anlamlı etki 
gözlenmemiştir (Z= -0.605 ve p=0.545). Buna göre H3 hipotezi 
desteklenmemiştir. Aynı şekilde kişisel norm gizil değişkeninin 
algılanan kullanışlılık gizil değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisi 
gözlenememiştir (β= -0.010, Z= -0.225 ve p=0.822 ). Böylelikle H4 
hipotezi de desteklenmemiştir. Uygunluk latent değişkeninin kullanım 
niyetleri latent değişkeni üzerindeki etkisi incelendiğinde uygunluk 
değişkeninin kullanım niyetleri değişkenini üzerinde aynı yönde fakat 
düşük bir anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (β= 0.127, Z= 
2.260 ve p<0.05). Böylelikle H5 hipotezi desteklenmiştir. Uygunluk 
ile algılanan kullanışlılık değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde 
iki gizil değişken arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir 
(β= 0.030, Z= 0.671 ve p=0.502). Böylelikle H6 hipotezi 
desteklenmemiştir. Algılanan güven gizil değişkeninin algılanan 
kullanışlılık gizil değişkeni üzerinde aynı yönde 0.250 birimlik 
anlamlı bir etkisinin olduğu gözlenmiştir (Z=5.289 ve p<0.001). Buna 
göre H7 hipotezi desteklenmiştir. Algılanan güven latent değişkeninin 
kullanım niyetleri latent değişkeni üzerinde aynı yönde 0.262 birimlik 
anlamlı bir etkisi olduğu gözlenmiştir (Z=4.070 ve p<0.001). Buna 
göre H8 hipotezi desteklenmiştir. Algılanan kullanım kolaylığı ve 
algılanan kullanışlılık arasındaki ilişki değerlendirildiğinde ise bu 
algılanan kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılığı aynı yönde ve 
anlamlı olarak etkilediği gözlenmiştir (β= 0.335, Z= 6.308 ve 
p<0.001). Böylece H9 hipotezi desteklenmiştir. Algılanan kullanım 
kolaylığı gizil değişkeninin kullanım niyetleri gizil değişkenini 0.320 
birim ve aynı yönde anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir (Z=4.289 
ve p<0.001). Böylelikle H10 hipotezi desteklenmiştir. Son olarak 
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algılanan kullanışlılık gizil değişkeninin kullanım niyetleri gizil 
değişkenini 0.262 birim anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir 
(Z=3.059 ve p<0.001). Bu bilgiye göre H11 hipotezi desteklenmiştir. 

 
Sonuç 

 İnternet uygulamaları ve web sitelerinin günümüzde oldukça 
yaygın olarak kullanıldığı aşikârdır. Online alışveriş işlemlerinin 
popüler hale gelmesi ile beraber insanlar internet üzerinden birçok 
ihtiyacını karşılayabilmektedir. Kişiler bulundukları yerden kolay bir 
şekilde internet siteleri ve uygulamaları aracılığı ile alışverişlerini 
gerçekleştirebilmektedirler. Bankacılık işlemlerinden, elektronik 
ticaret işlemlerine kadar birçok alanda insanlar web sitelerini 
kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilme avantajlarına sahiptirler. Bu 
anlamda turizm sektörü de internet ortamında büyük bir paya sahiptir. 
Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına internet web siteleri online 
olarak kullanıcılarına büyük avantajlar sağlamaktadır. Son yıllarda 
birçok web sitesi ve uygulama turizme yönelik içerikler sunarak 
kullanıcılarına hitap etmektedirler. 
 Seyahat hizmetleri sağlama adına online uçuş rezervasyonları 
veya bilet alımlarını gerçekleştiren web siteleri de turizm de büyük 
kolaylıklar sağlamaktadır. Kişiler bulundukları yerden ve istedikleri 
zamana yönelik seyahat planlamaları yaparak web siteleri üzerinden 
işlemlerini yürütebilmektedirler. Bu anlamda web sitelerinin kullanımı 
ve kabulü oldukça önemlidir. Kişilerin belirli teknolojiyi kabullenme 
dereceleri ve bu kabullenmeyi etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması 
adına bu çalışma yürütülmüştür. Bu anlamda web sitelerinin online 
uçuş işlemleri gerçekleştirmede hangi düzeyde kabul gördüğü ve bu 
kabulü etkileyen etmenler belirlenmiştir. Sistem kalitesinin uçuş 
işlemi gerçekleştirmede önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Aynı 
zamanda kişilerin algıladığı güven derecesinin de web sitelerini 
kullanma niyetlerini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca web sitelerinin 
kolay ve kullanışlı olması kişilerin web sitelerinin tercih etmesini 
olumlu yönde etkilemektedir. Bunula beraber web sitelerinin içerik 
veya tasarım olarak uygun bir yapıda olması kullanım beklentilerini 
karşılamaktadır. Bunlara karşın bu web sitelerini kullanan kişilerin 
başkalarının görüşlerinden etkilenmediği ortaya çıkmıştır. Bu anlamda 
kişisel norm ve yargıları oluşturan sosyal etkilerin uçuş işlemlerini 
gerçekleştirme adına kullanılan web sitelerinin kabulünde herhangi bir 
etkisinin olmadığı görülmüştür.  
 Bu çalışma daha sonra istenilirse uçuş ve rezervasyon 
işlemlerini yürüten firmalar düzeyinde de değerlendirilebilir. 
Böylelikle firmadan firmaya değişen web siteleri ve tasarımları göz 
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önünde bulundurularak farklı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bu 
çalışma baz alınarak turizm sektöründe online olarak işlem yapılabilen 
başka alanlarda da uygulanabilir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan 
dışsal değişkenler yerine farklı yapılar kullanılarak web sitelerinin 
farklı yönleri de değerlendirilerek web sitelerinin kabulünde değişik 
bakış açıları oluşturulabilir. 
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