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HIZLI TÜKETİM 
ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 
VE 

MARKA GÜCÜ 
DEĞERLENDİRME 

ARAŞTIRMASI
Araştırma kapsamında Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü “Yiyecek & Gıda”, “İçecek” ve “Temizlik & Hijyen” olmak 
üzere 3 alt kategoride değerlendirilmiştir. Görüşülen kişilerin %96’sı market alışverişinden sorumlu kişilerdir.

Ortalama 2 günde bir market alışverişi yapıyoruz ve markalı ürünleri tercih ediyoruz…
Tüketicilerin %32’si hemen hemen her gün, %46’sı haftada 2-3 kere market alışverişi yaptığını belirtmekte-
dir. Bu durum hızlı tüketim sektörünün müşteri ilişkileri için 7*24 aktif olması gerektiğini de göstermektedir. 
Tüketicilerin ortalama 2 günde bir satın alım yaptığı sektörle ilgili yaşayabileceği sorunlar, artık dijitalleşen 
iletişimle beraber yaşanacak herhangi bir sorunun bile anında milyonlara ulaşılabildiği düşünüldüğünde 
sektörün sürekli aktif olması gerektiği görülmektedir.

Markalı ürün tercih ediyoruz…
Tüketicilerin  %82’si market alışverişlerinde mar-
kalı ürünleri tercih etmektedir. Tüketicilerin aynı 
zamanda private label ürünleri de tercih etme ora-
nı da oldukça yüksektir. (%43) Avrupa ve Türkiye’de 
private label ürünlerin tercih edilme yüzdesinin son 
senelerdeki artış oranı dikkate alındığında artık hızlı 
tüketim sektörünün markalı ürünlerle olduğu kadar 
private label ürünleri de güçlü ana rakipleri arasına 
almaları gerektiği fark edilmektedir. Özelikle zincir 
marketlerde, marketin ismini taşıyan ürünün fiyat 
avantajı, markalı ürünlerin pazarında ciddi risk ya-
şatacak algısı yaratmaktadır.
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Kullanılan marka tercih neden-
leri arasında PSİKOLOJİK bari-
yer; “Alışkanlıklar”

Tüketicilerin tercih ettikleri ürün-
leri tercih ederken karar verme-
lerini etkileyen en önemli ilk 3 
kriter;
Kalite (%84)
Fiyat (%76)
Marka (%52)
şeklinde sıralanırken tercihlerini 
etkileyen 4. Kriter marka değiştir-
meyi çok zorlayacak olan “Alışkan-
lık (%44)” olarak öne çıkmaktadır.

Bu bariyer rekabete giren yeni markaların yaşam süreçlerini oldukça zorlayacak en zor bariyerlerden bir 
tanesidir. Bu bariyer güçlü rakip markalar için de aşılması zor bir bariyerdir. Bu tip duygusal davranışları 
aşabilmek markanın ürün odaklı değil kurumsal sorumluluk ve duygusal bağlılık yaratacak toplumsal ça-
lışmalarla aşılabilir.

Güçlü markalar sıralamasına yeni isimler mi giriyor?
En sık kullanılan ve en beğenilen hızlı tüketim ürünleri markaları senelerdir pek değişiklik göstermez ve ilk 10 
sıralaması en fazla kendi arasında birkaç sıra değiştirme şeklinde değişim gösterirken son senelerde TORKU’nun 
bu sıralamalarda değişikliğe neden olduğu fark edilmektedir.  Oldukça güçlü marka potansiyeli ile ilk sıralara 
çıkan yeni tanıştığımız bu markanın yarattığı potansiyel incelenmeye değer hikâyeler barındırmaktadır.

TORKU’nun bu kadar güçlü şekilde ilk 3 sıralamasına girmesini sağlayan tüketicilerin algısındaki tetikleyici 
unsurların neler olduğu derinlemesine incelendiğinde karşımıza çıkan ilk unsurun duygusal bağlılığı ya-
ratacak güçteki performans kriterlerinin ve tüketicinin sağlığını düşünüyor algısının geldiği görülmektedir.
Gıda sektöründe tüketicilerin son senelerde en dikkat ettiği performans kriterleri arasında yer alan sağlık ve 
toplumu düşünüyorum algısını bu markanın yavaş yavaş almaya başladığı fark edilmektedir.

Günlük yaşamın içerisinde olmak, “Alışkanlık”, “Beklentiyi karşılama”, “İletişim” 
Sonuç; “Güçlü Marka Potansiyeli”
Tüketicilerin son senelerde gitgide daha da önem verdiği, markanın arkasında güçlü bir şirket olması, top-
luma yatırım yapması, kalite-fiyat dengesi ile hareket etmesi gibi performans özellikleri günlük yaşam içe-
risinde olma ve alışkanlık gibi psikolojik faktörlerle doğru şekilde birleşince ortaya oldukça güçlü markalar 
çıktığı görülmektedir. Türkiye’de Sosyo ekonomik statü dağılımı, ülkenin yaşadığı pek çok soruna rağmen 
tüketicilerin demografik kırılım fark etmeksizin (akademisyen, işadamı, mavi yaka çalışan vb.) en iyi tanıdı-
ğını düşündüğü bu sektörden beklentileri gitgide yükselmektedir ve yeni gerçeklere uyum sağlamasını bek-
lemektedir. Bu sektör artık ürün bazlı hizmet edemeyecek kadar insanların hayatına girmiş durumdadır ve 
fark yaratmak için yapması gereken en önemli davranış biçimi “sözünün arkasında durduğunu göstermesi” 
dolayısıyla itibarını güçlendirme faaliyetlerini hayata geçirmesidir.

BrandCore Marka Gücü Performansı ve Lider yine Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü
Sektörün bütün markaları çok güçlü olmasa da gerçekten çok güçlü konumlanan pek çok markası mevcut-
tur ve bu durum sektör performansını ve tüketicilerin bu sektöre olan inancını ve güvenini gitgide daha da 
güçlendirmektedir. 

Tüketicide alışkanlık yaratabilmek için çok büyük avantaja sahip olan hızlı tüketim sektörü 2016 senesinde 
gerçekleştirilen 8 sektör marka gücü değerlendirmesinde elde ettiği skorlarla liderliği almış durumdadır.

Araştırma Künyesi ve Özet Bilgiler
Araştırma ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlığı yönetiminde, ZENNA, Dorİnsight  ve BrandMap ortak 
çalışması ile gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Halk geneli hızlı tüketim ürünleri sektörü müşterileri olan 18 yaş ve üzeri, dijital dünya kullanıcısı toplam 1.002 kişi ile görü-
şülerek gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sektör benchmarkı ve tüketicilerin şuanda en yoğun kullandığı hızlı tüketim markalarının performansları üzerinden ince-
lenerek analiz edilmiştir. 
BRANDCORE Marka Gücü Endeksi: 
Marka Gücü Endeksi 6 performans kriterine verilen yanıt üzerinden hesaplanmaktadır. Endeks faktör analizi ile hesaplanmaktadır ve 
rahat okunabilmesi 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 insanlardan 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 değerlendirmeye alınır ve benchmark skorları bu markaların ortalamasıyla elde edilir.
Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak istemeniz halinde www.zennadanismanlik.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.


