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BANKACILIK SEKTÖRÜ 
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE 

MARKA GÜCÜ 
DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından DorInsight Online Saha Araştırma Şirketi ile birlikte 
yürütülen araştırma Mayıs ayında bankacılık sektörünü mercek altına aldı. 18 yaş ve üzeri dijital 

dünya kullanıcısı bankacılık sektörü müşterileri nezdinde 1.001 kişi ile CAWI 
(Bilgisayar destekli web görüşme) yöntemiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmada Türkiye 

halk geneli ve bankacılık sektörü pazar dağılımı dikkate alınarak örneklem oluşturuldu.

“Arkadaşım Kredi Kartı”

Görüşülen kişilerin bankalarla 
ilişkisinde “kredi kartı işlem-
leri (%71)” en yoğun hizmet 
alanı olarak öne çıkarken kredi 
kartı işlemlerini “vadeli/ vadesiz 
hesap işlemleri (%66)”, “para 
transferleri (%63)” ve “fatura 
ödeme (%63)” takip etmektedir.

Bankacılık sektörü Türkiye halk 
geneli bankacılık sektörü müş-
terilerinin hizmet aldığı kanal-
larda ilk sırayı internet almasına 
rağmen  şube kullanımının da 
azımsanmayacak kadar yüksek 
oranda olduğu görülmektedir.

Şubelerden hizmet almak “daha yavaş” ve 
“daha zor” bulunmasına rağmen şube tercihi 
yapan kişilerin “Güvenilirlik” ve “Yüz yüze ileti-
şim” nedeniyle şubeyi tercih ettiklerini görmek-
teyiz. İnternet, mobil, ATM tercih nedeni baskın 
bir biçimde “Kolaylık” ve “Hız”olarak görülmek-
tedir. Mobil bankacılık tercihinin özelikle 35 yaş 
altındaki müşterilerde daha fazla tercih edildiği 
görülürken internet bankacılığı tüm yaş grupla-
rında ilk sırada yer almaktadır.
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Bankacılık müşterilerinin kredi satın almadan 
önce araştırma yaptıkları en önemli kanallar “ban-
kaların web siteleri” ve “ilgili forum ve portallar” 
olarak öne çıkmaktadır. Bu durum bankaların artık 
dijital dünyada şikayet ve negatif yorumları derin-
lemesine analiz ederek aksiyon almaları kadar 
dijital dünyada bireysel, toplumsal ve kurumsal 
değerleri dikkate alarak, saygınlık ve takdir oluş-
turacak projeler/çalışmalar yapması gerektiğinin 
mesajını da vermektedir. 

Kredi satın almadan önce dijital mecralarda araştırma yapanlar
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“Bankaların Markalarını Güçlendirmeye İhtiyacı var.”

“Parayla duygusallık olur mu?”

“Ödediğim paraya değiyor mu?”

Bankacılık Sektörü Benchmark Marka Gücü Skoru; 73

Bankacılık sektöründe en yoğun kullanılan bankalar ve en beğenilen bankaları incelediğimizde benchmarkın 
73, en yoğun kullanılan bankalar ortalamasının ise 69 puan elde ettiği görülmektedir. Bankacılık müşterileri 
nezdinde bankaların iletişiminin çok yeterli bulunmasına ve bankaların kendilerini doğru tanıtabildikleri düşü-
nülmesine rağmen hem benchmark hem de en yoğun kullanılan bankalar ortalamasında gördüğümüz skorlar 
sektörün marka konumlandırması ve gücünü tekrar gözden geçirmesi gerektiğini göstermektedir.

Sektörün marka gücü endeksinde en fazla puan kaybettiği performans kriterleri “Ürün/ hizmetin ödenen fiyata 
değer olması” ve “Bu markayı kullandığımda kendimi diğer insanlardan farklı ve iyi hissediyorum” şeklindedir. 
Markaların gerçekleştirdiği pazarlama, iletişim ve satış taktiklerinde çoğu zaman atlanan/ önemsenmeyen en 
önemli konulardan biri, hedef kitlenin satın aldığı ürün/ hizmet için “ödediği fiyata değer bulma” konusunda 
güçlü bir iletişim kuramama, ikna edici olamamalarıdır. Marka değerinin en önemli faktörlerinden biri olan so-
yut “değerler”in (özellikle marka itibarı gibi) müşterilere ya da ilgili paydaşlara doğru, samimi, emek harcana-
rak, sabırla iletilmesi gerekmektredir. Aksi halde bankacılık sektörünün bugün elde ettiği skoru aşağı çeken ve 
aynı zamanda  en düşük performans alanlarından biri olan “ürün/ hizmetin ödenen fiyata değer bulunmaması” 
kriteri gücü düşüren etkenlerden olmaya devam edecektir. 

BrandCore Endeks: Marka gücü endeksini oluşturan 
kriterler duygusal ve rasyonel davranışlarımızı ifade 
eden toplam 6 kriter üzerinden hesaplanmaktadır;

• Bu markayı beğeniyorum.

• Bu markaya güvenirim.

• Bu markayı kullanırım

• Bu markayı tavsiye ederim

• Ürün/ hizmeti ödenen fiyata değer

• Bu markayı kullandığımda kendimi diğer 
insanlardan farklı ve iyi hissediyorum. 

BrandCore (Marka Gücü) Endeksi
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Marka gücü skorunu aşağı çeken bir diğer faktör ise ilgili hedef kitlelerin markayla duygusal bağ kura-
mamasıdır. Bankacılık sektörü marka gücü ölçümlemesinde en düşük performans “Bu markayı kullandı-
ğımda kendimi diğer insanlardan farklı ve iyi hissediyorum” kriterinde görülmektedir. Aslında bankacılık 
sektörü yapısı gereği duygusal bağ kurmanın hem çok zor hem de çok kolay olabileceği bir yapıya sahiptir. 
Müşterisiyle ilişkisi para dolayısıyla insanların yaşamlarının büyük bir bölümünü harcayarak elde et-
tikleri maddi varlıkları üzerine konumlanan sektörün “ödediğim paraya değiyor mu” gibi kriterlerdeki 
algıyı aşmadan duygusal bağ kurması bir süre daha güçlenebilecek gibi görünmemektedir. Duygusal bağ 
kurabilmenin, marka değerinin görünmeyen soyut tarafındaki etkisi dikkate alındığında aslında birbirini 
destekleyen bu iki en düşük  performans göstergesi bankaların öncelikli iyileştirme alanları içerisine dahil 
etmesi gereken konular olarak öne çıkmaktadır.
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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 bankacılık sektörü müşterileri olan 18 yaş ve üzeri, dijital dünya kullanıcısı toplam 
1.001 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Araştırma benchmark banka (bankacılık sektöründe en beğenilen banka) ve şu anda en yoğun kullandı-
ğı banka üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Benchmark tek bir banka değildir. Her bir kişinin kendi 
algısında en beğendiğini belirttiği banka dikkate alınarak belirttiği banka için sorular sorulmaktadır ve bu 
bankalara gelen yanıtların ortalamasından benchmark skorları elde edilmektedir.

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


