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TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE 

MARKA GÜCÜ DEĞERLENDİRME 
ARAŞTIRMASI

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen araştırma 2016 Eylül ayında Telekomünikas-
yon Sektörü’nü mercek altına aldı. 18 yaş ve üzeri dijital dünya kullanıcısı olan telekomünikasyon sektörü 
müşterileri nezdinde 1.163 kişi ile CAWI (Bilgisayar destekli web görüşme) yöntemiyle görüşülerek ger-
çekleştirildi. Araştırmada dijital dünya Türkiye halk geneli dağılımı dikkate alınarak örneklem oluşturuldu.

18 yaş ve üzeri dijital 
dünya kullanıcılarıyla 

1.163 görüşme
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KAYBEDİLEN DEĞER; 
“DUYGUSAL BAĞLILIK”
“Son 15 sene değerlendirmesinin 
en önemli çıktılarından biri sek-
törün en önemli avantajlarından 
biri olan duygusal bağlılık yarata-
bilme gücündeki ciddi düşüş…
Telekominikasyon sektörünü son 
15 senelik yolculuğunu dikkate 
alarak değerlendirdiğimizde Tür-
kiye’de “bu markayı kullandığım-
da kendimi farklı hissederim” ya 
da “olmazsa eksikliğini hissede-
rim” gibi duygusal bağlılık kriter-
lerini sahiplenebilen bir iki sek-
törden biriyken artık bu özelliğini 
kaybettiğini görmekteyiz. Müşte-
rileri nezdinde sektör markala-
rının 10 sene önce bu kriterlerde 
70’in üzerinde skor aldığını gör-
mekteyken 10 puandan fazla bir 
performans kaybıyla karşı karşı-
ya olduğu ve 60’ın altına indiğini 
görmekteyiz. Rekabetin en sert 
olduğu telekomünikasyon sek-
töründeki bu düşüşün en önemli 
yansıması yine araştırma verile-
rinde de karşılaştığımız müşte-
rilerin operatör değiştirme sıklı-
ğındaki artış olarak yansıyacaktır. 

SEKTÖRÜN ALGISI NEREYE GİDİ-
YOR? DENGELER DEĞİŞİYOR MU?
“Müşteriler nezdinde kendi mar-
kası en güçlü marka gücüne sa-
hipken, halk genelinde markalar 
arasındaki algının ve marka gü-
cünün birbirlerine çok yakın çık-
tığı görülmektedir.”
Telekomünikasyon sektörünün 
marka gücü ve tüketici davra-
nışlarını incelediğimizde karşıla-
şılan ilgi çekici sonuçlardan biri 
sektor markalarının kendi kulla-

nıcılarında elde ettikleri marka 
gücü (BrandCore Endeks:69) ile 
halk geneli nezdinde elde ettik-
leri skor arasındaki ciddi fark 
ve halk genelinde oldukça zayıf 
marka gücüne (BrandCore En-
deks:52) sahip olmalarıdır. Bu 
skorlar markaların bağlı müşteri 
yaratabilmesini risk altına soktu-
ğu gibi ayrıca operator değişimin-
de kullanıcıların negatif iletişimi 
ile karşı karşıya kalmalarına da 
neden olmaktadır. 

Sektörle ilgili enteresan sonuç-
lardan biri de benchmark skorun 
da genel benchmark skorlarına 
ve sektörün geçmiş senelerdeki 
potansiyeline göre oldukça düşük 
skor almasıdır. Telekomünikasyon 
sektörü 80 ve üzerinde bench-
mark skoruna sahip durumday-
ken 2016 senesi değerlenirmesi 
75’e düşmüştür ve bu durum sa-
dece markalara özel değil sektö-
re yönelik algısını güçlendirmesi 
gerektiğini göstermektedir.

BENCHMARK: Benchmark üto-
pik bir şirkettir. Tek bir şirket 
değildir. Görüşülen her bireyin 
kendi algısında “en beğendiği” 
şirketi ifade eder. Her birey ta-
rafından belirtilen şirket değer-
lendirmeye alınır ve benchmark 
skorları bu şirketlerin ortala-
masıyla elde edilir.

Telekomünkasyon Sektörü Ben-
chmarkı aşağıdaki soru kapsa-
mında öğrenilmektedir;

“Lütfen Türkiye’de veya dün-
yada bildiğiniz tüm telekomü-
nikasyon sektörü markaları-
nı düşününüz. En beğendiğiniz 
markanın hangisi olduğunu lütfen 
söyleyebilir misiniz?”

En Yoğun Kullanılan Telekomü-
nikasyon Sektörü Markaları 
Ortalaması; her bireyin en yo-
ğun kullandığı operatör mar-
kası dikkate alınarak hesap-
lanmaktadır. 

Marka Gücü Endeksi 6 kritere 
verilen performans sorusunun 
yanıtlarından oluşmaktadır. 
Endeks faktör analizi ile he-
saplanmaktadır ve rahat oku-
nabilmesi için 0-100 arasında 
oluşturulmuştur.

• Ürün/ hizmeti ödenen fiyata değer
• Bu markaya güvenirim.
• Bu markayı kullanırım
• Bu markayı tavsiye ederim
• Bu markayı beğeniyorum.
• Bu markayı kullandığımda ken-
dimi diğer insanlardan farklı ve 
iyi hissediyorum. 



BTK* VERİLERİNDEN BİRKAÇ BİLGİ…
BTK’nın Mart 2016 sonu itibarı ile açıkladığı rakamları incelediğimizde, Türkiye’de yaklaşık %93,7 penet-
rasyon oranına karşılık gelen, Makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 73.807.32114 mobil 
abone bulunduğunu görmekteyiz. Ayrıca Mobil cihazların genellikle 9 yaş üstü kişiler tarafından kullanıldı-
ğı varsayımıyla hareket edildiğinde 0-9 yaş nüfus ve M2M kullanıcıları hariç olmak üzere mobil penetras-
yon oranının %106,7 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2016 yılı birinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %51’ini ön ödemeli abonelerin 
oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %45,5’ten %49’a çıktığı görülmektedir. Avru-
pa ülkelerinde ön ödemeli abone oranı ortalama olarak %38 seviyelerinde iken Türkiye’de %51’dir.

Mobil numara taşınabilirliği (MNT) hizmeti ile 2016 yılı birinci üç aylık dönemde Avea yaklaşık 376 bin abone 
kazanırken, Vodafone yaklaşık 137 bin abone kazanmış, Turkcell ise yaklaşık 513 bin abone kaybetmiştir.   
mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına yer verilmektedir. 2016 yılı birinci üç aylık dö-
nem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell’in %45,2, Vodafone’un %30,8, Avea’nın ise %24’lük paya sahip 
olduğu görülmektedir.  

*BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Araştırma Künyesi ve Özet Profil 

Araştırma ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı yönetiminde, ZENNA, Dorİnsight  ve BrandMap ortak 
çalışması ile gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Halk geneli telekomünikasyon sektörü müşterileri olan 18 yaş ve üzeri, dijital dünya kullanıcısı toplam 1.163 kişi ile görüşü-
lerek gerçekleştirilmiştir.

Analizler, sektör benchmarkı ve tüketicilerin şuanda en yoğun kullandığı telekomünikasyon markalarının ortalaması üzerinden 
incelenerek analiz edilmiştir. 

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

Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak istemeniz halinde nuranaksu@zennadanismanlik.com ya da www.zennadanismanlik.com  adresinden 
bize ulaşabilirsiniz.

Her 3 kişiden biri herhangi bir markayla ilgili sorun yaşıyor ve bu kişilerin 
%75’i yaşanılan sorunu internet üzerinden paylaşıyor.

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

Herhangi bir markayla 
ilgili sorun yaşadınız mı?

Yaşadığınız bu sorunu 
internet üzerinde hangi 
mecrada paylaştınız? 

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

Yaşadığı bu sorunu internet 
üzerinde paylaştınız mı??
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Ürün/hizmet satın almam ve etrafımı da 
almamaları konusunda yönlendiririm

Ben sorun yaşamadığım sürece benim 
markaya karşı düşüncemi negatif etkilemez 
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MARKA TERCİH ETME KRİTERLERİ, MEMNUNİYETSİZLİK 
NEDENLERİ İLE AYNI OLURSA GELECEKTE NELER OLUR!!!
“Müşterilerin sektörde marka tercihlerini sağlayan en önemli 
konuların aynı zamanda memnuniyetsizlik ve şikayet konula-
rı olduğu görülmektedir ve bu durum markadan vazgeçmeye 
neden olabilmektedir.”

Telekomünikasyon sektörü müşterilerinin operatör marka-
larına karar vermelerini etkileyen en önemli 2 performans 
alanı; “uygun paket sunması” ve “geniş ve kesintisiz kapsama 
alanına sahip olması” olarak ön plana çıkarken, memnuniyet-
siz oldukları en önemli konuların başında da;
 
• Alınan hizmetin ödenen fiyata değmemesi
• Pahalı olmaları
• Telefonun her yerden çekmemesi
• İnternetin yavaş olması
• Satış sonrası hizmetin kalitesi

Gibi kalite ve ücret politikaları ön plana çıkmaktadır. Özellikle 
“alınan hizmetin ödenen paraya değer olmaması” markalar 
için ciddi risk alanıdır. 

DİJİTAL DÜNYA DAVRANIŞLARINA YÖNELİK BİRKAÇ BİLGİ…

Marka tercihlerini belirleyen unsurlar

Uygun paket sunması

Geniş ve kesintisiz bir kapsama alanına sahip olması

Markanın saygınlığı

Satış sonrası alınan hizmet kalitesi

Cep telefonu promosyonu sunması
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DEĞERLENDİRME

1-Sektördeki duygusal bağlılık düşüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun sonuçları markalara nasıl 
yansıyacak?

Nuran AKSU: Sektörde marka sayısının artması ve benzeri klâsik nedenler artık geçerliliğini yitirdi, Türki-
ye’de de dünyada da duygusal bağlılık yakalayabilen markalar var. Bu markaların en temel özelliği tüketiciyi 
sadece satın aldırmayı sağlayacakları insanlar olarak görmemeleri, onların yaşam kalitelerini arttıracak 
çalışmalarda yeralmaları ve geleceklerinin varolduğu dünyaya birlikte katkı sağlama politikaları ama en 
önemlisi güven odaklı politikaları. 

Telekominikasyon sektöründe  kıyasıya rekabet sözkonusu ve en fazla reklam veren,  çekici pazarlama 
stratejileri uygulayan bir iki sektörden biri telekomünikasyon sektörü. Bu pazarlama odaklı, acımasız 
rekabet ve hızlı hareket kabiliyetinin sonuçları, çok önemli bir konunun geride kalmasına neden oluyor; “ 
İnsan olmanın temel parçalarından olan “DUYGUSALLIK”. Tüketiciler doyum noktalarına ulaştıklarında 
artık sadece ürüne/hizmete bakmıyor. Bu ve bunun gibi ana performans özelliklerinin yanında duyarlılık 
bekliyorlar. Yapılan bütün çalışmaların pazarlama ve kendilerine satın aldırma odaklı olduğunun farkın-
dalar. İşte bu noktada tüketici de acımasız oluyor ve “markalara karşı duygusallıktan uzaklaşıyor” hatta 
terkediyorlar.  Markalara yansıması sürekli değişen pazar payları ve markaların tekrar yeni stratejiler 
oluşturma çalışmaları olarak yansıyacak.

2-Bu değişimlerin kuşaklarla ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nuran AKSU: 1983 öncesi doğanlar için çok yeni bir ürün ve hizmetti telekomünikasyon ve teknolojj sek-
törü bu nedenle sektöre yönelik hayranlık sözkonusuydu. Ayrıca bu kadar yeni ve ilgi çekici sektörün ürün/
hizmetlerine sahip olmak ayrıcalık sağlıyordu. Sonraki kuşaklarda ise bu ayrıcalık hissi oluşmadı çünkü 
zaten  doğduklarında ya da çocukluklarında bu ürün/hizmet vardı. Beklentileri hep daha iyisi oldu. Z kuşağı 
dediğimiz 2000 senesi sonra doğanlar içinse zaten yaşam alanlarının ciddi bir kısmı dijital olarak doğdular. Z 
kuşağı hem X hem de Y’nin karakteristik ve önemli özelliklerini geliştirerek alıp gelen bir nesil. Daha duyar-
lılar etraflarına ve dünyaya karşı. Odakları pazarlama değil önce duyarlılık şeklinde gelen bu nesil şuandaki 
pazarlama odaklı stratejileri kabul etmeyeceği gibi markaların geçmişini inceleyecekler ve kendi karak-
terleriyle uyumlu olmayan markaları hayatlarına dahil etmeme yönünde eğilim gösterecekler. Bu nedenle 
aslında sektörün hatta diğer sektörlerinde Z kuşağının duyarlılıklarını biran önce stratejilerine yansıtmaları 
gerekiyor fark yaratmak ve kalıcı güçlü marka değerine sahip  olabilmek için.

NURAN AKSU
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