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DAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜ
 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE 

MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME 
ARAŞTIRMASI

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırma 15-23 Mayıs 2016 
tarihleri arasında Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörü’nü mercek altına aldı. 18 yaş ve üzeri 

dijital dünya kullanıcısı olan dayanıklı tüketim ürünleri sektörü müşterileri nezdinde 1.212 kişi 
ile CAWI (Bilgisayar destekli web görüşme) yöntemiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Araştır-

mada dijital dünya Türkiye halk geneli dağılımı dikkate alınarak örneklem oluşturuldu.

Demografi
18 yaş ve üstü Türkiye halk geneli 1.212 kişiye 15-23 Mayıs tarihleri arasında 

CAWI yönetimi kullanılarak görüşülmüştür.
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Sosyo Ekonomik Statü Yaş Aralıkları

BENCHMARK GİBİ

“Dayanıklı tüketim sektörü markaları kendi müşterileri gözünde BENCHMARK gibi”

Dayanıklı tüketim sektörü müşterilerinin en yoğun kullandıkları dayanıklı tüketim markasına verdikleri marka 
gücü skorunun (BrandCore Skor) 77,6 gibi güçlü bir skor olduğu görülmektedir. Sektör markalarının kendi 
kullanıcılarında elde ettiği bu skorun benchmark skora çok yakın konumlandığı farkedilmektedir.

Marka Gücü Endeksi 6 kritere verilen performans 
sorusunun yanıtlarından oluşmaktadır. Endeks 
faktör analizi ile hesaplanmaktadır ve rahat okuna-
bilmesi için 1-100 arasında oluşturulmuştur.

• Ürün/ hizmeti ödenen fiyata değer
• Bu markaya güvenirim.
• Bu markayı kullanırım
• Bu markayı tavsiye ederim
• Bu markayı beğeniyorum.
• Bu markayı kullandığımda kendimi diğer insan-
lardan farklı ve iyi hissediyorum. 

BENCHMARK: Benchmark ütopik bir markadır. 
Tek bir marka değildir. Görüşülen her bireyin 
kendi algısında “en beğendiği” markayı ifade 
eder. Her birey tarafından belirtilen marka de-
ğerlendirmeye alınır ve benchmark skorları bu 
markaların ortalamasıyla elde edilir.

80.1 77.6

Sektör Benchmarkı En Yoğun Kullanılan
Markalar Ortalaması

2 kişiden biri mağazaya gitmeden alacağı ürünün markasına karar veriyor..

“Peki nasıl?” 

Dayanıklı tüketim sektörü kapsamında gerçekleştirilen araştırma kapsamında görüşülen kişilerin %49’u 
mağazaya gitmeden bilgi topladığını ve satın alacağı ürün markasına karar verdiğini belirtmektedir. Bu 
kişilerin de %66’sı kararını internet üzerindeki bilgiler üzerinden vermektedir.

Bilgi 
Kaynakları

Peki nereden bilgi topluyoruz?

%49
Mağazaya gitmeden önce alacağı 
ürünün markasına karar veriyor!

Kendim internetten

Eşim/ailemle internetten

Reklamlara dikkat ederim

Eşim/ailemle gazete/dergi/katalogdan

Gazete/dergi/katalogdan

%66

%57

%23

%22

%17 Baz:597
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Yüzyıllar geçsede önemi ve anlamı asla değişmeyecek en güçlü değer;

“GÜVENİLİR OLMAK”

Dayanıklı tüketim sektörü markalarına yönelik, tüketicilerin satın alma süreçlerinde karar vermelerini 
etkileyen en önemli faktör; “Markanın Güvenilir Olması” şeklinde yerini koruyarak markaların kimlik un-
surlarında “GÜVEN”’in yerini daha güçlü hale getirmeleri mesajını vermektedir.

Kararı etkileyen en önemli faktörlerden bir diğeri ise; “aranılan ürünün ilgili markada bulunması” şeklinde çık-
maktadır. Tüketicinin aradığı ürüne diğer markalar yanıt veremezken eğer bir marka bu ürünü tüketiye ulaştırı-
yorsa, tüketici algısında yaratacağı “zor zaman dostu hissi” ilgili marka için çok büyük avantaj oluşturmaktadır.

Tüketiyoruz….

Dayanıklı tüketim sektöründe, tüketicilerin kullandıkları markaları değiştirme kararlarında “ürünün 
bozulması ya da tamir konusunda markadan/mağazadan kaynaklanan sıkıntı yaşanması” ve “ürü-
nün kalitesinden memnun kalınmaması” gibi tüketicinin haklı nedenleri en güçlü nedenler olarak ön 
plana çıkmaktadır. Ancak bu nedenlere göre daha düşük oranda olsa da tüketicilerin %26’sı “daha iyi 
bir ürün piyasaya çıkarsa ” değiştirme kararı veririm diyerek markaların piyasaya çıkarttıkları yeni 
ürünlere karşı ilgili olduklarını belirtmektedirler. Aynı şekilde “cazip promosyon/ kampanyalar”’la 
karşılaşması halinde markasını değiştirecek kişilerin oranı da %20 gibi azımsanmayacak kadar 
önemli orandadır. Marka değiştirme ile ilgili belirtilen “daha iyi bir ürün çıkması” ve “promosyon/ 
kampanyalar” gibi yüzdesi diğer nedenlere göre göreceli düşük olan bu 2 neden pazarda çok ciddi 
oranda tüketmeyi seven kişilerin olduğunu göstermektedir. 

Marka
seçerken
nelere dikkat
ediyoruz?

Ne zamamn marka değiştiriyoruz?

Tercihi etkileyen unsurlar

%49
Mağazaya gitmeden önce alacağı 
ürünün markasına karar veriyor!

Güvenilir bir marka olması nedeniyle

Aradığım ürünü bu markada buldum

Cazip promosyon kampanya sunulmuştu

Ödeme koşulları uygundu

Tavsiye edilen bir marka olması nedeniyle

Mağazadaki görevli çok ilgiliydi

Mağaza satış elemanlarının ürün bilgisi çok iyiydi

Ürün bozulursa, tamir konusunda mağazadan kaynaklı sıkıntı yaşarsam.

Şu anda sahip olduğum ürünün kalitesinden memnun kalmazsam.

Daha iyi bir ürün piyasaya çıkarsa.

Cazip promosyon/kampanya ile karşılaşırsam.

%39

%50

%46

%26

%20

%37

%29

%25

%21

%10

%9 Baz:1.212

Markaların dijital kabusu; Şikayetler

“Dijital dünyadaki paylaşımlar ve şikayetler satın alma kararını etkiliyor.”
Tüketicilerin kararında bu derece etkili olan dijital dünyada etkilenmeler ve davranışlar nasıl gelişiyor diye 
incelediğimizde, internet üzerinden araştırma yaparak karar veren tüketicilerin karar verme süreçlerinde 
öncelikle “markaların web sitesi” ve “marka ile ilgili bloglardaki yorumları” inceledikleri görülmektedir. 

Markalarla ilgili sorun yaşayan tüketicilerin %75’inin ilgili sorunu internet üzerinden paylaştığını belirttiği 
bir dijital dünyada satın alma aşamasındaki tüketicilerin bu bilgilerle karşılaşmaması neredeyse imkan-
sızdır. Tüketiciler bu tip paylaşımlarda özellikle “şikayetvar.com”, “markanın web sitesi” ve “kendi sosyal 
medya hesaplarını” etkin olarak kullanarak deneyimlerini aktarmaktadırlar.

Satın alma sürecindeki tüketicilerin bu tip olumsuz bilgilerle karşılaşma sonrasında nasıl davrandığını 
incelediğimizde ise dijital dünyada olumsuz haber/ yorumlarla karşılaşan tüketicilerin %60’ı bu haber/ 
yorumlar sonrası ilgili markayı satın alma kararından vazgeçmektedir. 

Markalar dijital dünyada ne kadar etkin olmaya çalışırlarsa çalışsınlar, tüketiciler üzerinde satın alma ya 
da almama eğiliminde en etkili faktörlerin başında, daha önce deneyim yaşattıkları müşterilerinin olumlu/ 
olumsuz paylaşımları/ yorumları gelmektedir. Bu nedenle şirketlerin dijital dünya yaşam döngülerinde, 
dijital dünyanın asıl sahiplerinin ve yöneticilerinin TÜKETİCİLER olduğunu kabul ederek İletişim ve ilişki 
kurma stratejilerini biçimlendirmeleri daha samimi olmalarını sağlayacak ve bu durum güven oluşturma 
açısından kendilerine kredibilite oluşturacaktır. Şirketler kendilerini anlatma çabaları kadar dijital dünyada 
karşılarındaki dinleme ve aktif İletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmeleri/ güçlendirmeleri fark yara-
tabilmeleri ve dijital dünyada yaşayabilmeleri için hassas konuların başında gelmektedir.

%35 %75

%25
%65

sikayetvar.com

Sosyal medya hesabım

Markanın web sitesi

Tüketici hakları sitesi

Bloglar

Diğer

Herhangi bir markayla
ilgili sorun yaşadınız mı?

Yaşadığınız bu sorunu
internet üzerinde
paylaştınız mı?

Yaşadığınız bu sorunu
internet hangi mecrada
paylaştınız?

Evet Hayır

Baz: 1004

Bu grafikteki sonuçlar Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Dijital Ayakizlerimiz Araştırması’ndan alınmıştır.

Baz: 349 Baz: 262

Evet Hayır

%68.3
%48.5
%47.7

%34.7
%13.4

%2.3
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“İLETİŞİM BİZİZ”

Araştırma Künyesi ve Özet Profil 

Araştırma ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı yönetiminde, ZENNA, Dorİnsi-
ght  ve BrandMap ortak çalışması ile gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Halk geneli dayanıklı tüketim sektörü müşterileri olan 18 yaş ve üzeri, dijital dünya kullanıcısı 
toplam 1.212 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sektör benchmarkı ve tüketicilerin şuanda en yoğun kullandığı dayanıklı tüketim markalarının 
ortalaması üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. 
BENCHMARK: Benchmark ütopik bir markadır. Tek bir marka değildir. Görüşülen her bireyin kendi algı-
sında “en beğendiği” markayı ifade eder. Her birey tarafından belirtilen marka değerlendirmeye alınır ve 
benchmark skorları bu markaların ortalamasıyla elde edilir.
Dayanıklı Tüketim Sektörü Benchmarkını bulmak için sorulan soru; “Lütfen Türkiye’de veya dünyada bil-
diğiniz tüm dayanıklı tüketim sektörü markalarını düşününüz. En beğendiğiniz markanın hangisi olduğunu 
lütfen söyleyebilir misiniz?”

Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak istemeniz halinde www.zennadanismanlik.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Arkadaşlar tarafından kişisel sosyal hesapları aracılığı paylaşılan olumsuz haber/bilgiler,
tüketicileri %37’sinin markaları terk etmesine neden oluyor.

%40
%60

Evet Hayır

Baz:1004 Baz:606

Arkadaş/tanıdıklarınızın 
herhangi bir markayla ilgili 
olumsuz paylaşım ile 
karşılaştınız mı?

Sosyal medya üzerinden bir marka ile ilgili gördüğünüz olumsuz haber/
paylaşımlar, o markaya yönelik davranışlarınızı nasıl etkiler?

%41.4

%19.5

%39.0

Ürün/hizmetlerini satın almam

Ürün/hizmetlerini satın almam ve 
etrafımı da almamaları konusun-
da yönlendiririm

Ben sorun yaşamadığım sürece 
benim markaya karşı düşüncemi 
negatif etkilmez
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