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2016 SENESİ 
BRANDCORE 

TÜM SEKTÖRLER 
DEĞERLENDİRMESİ
2016 senesinin Mart ayında Ha-
vayolu sektörü ile başladığımız 
BrandCore Marka Gücü ve Tüke-
tici Davranışları Araştırması de-
vam ederken senenin son ayında 
2016 senesinde incelediğimiz 
tüm sektörleri birlikte değerlen-
direlim istedik. İncelenen 8 sektör;

• Bankacılık
• Dayanıklı Tüketim
• Havayolları
• Hızlı Tüketim Ürünleri
    Yiyecek & Gıda
• Hızlı Tüketim Ürünleri-İçecek
• Hızlı Tüketim Ürünleri
   Temizlik & Hijyen
• Otomotiv
• Telekomünikasyon

üzerinden gerçekleştirdiğimiz 
araştırmalar kapsamında top-
lamda 10.000’in üzerinde gö-
rüşme gerçekleştirilerek, dijital 
dünya kullanıcısı halk geneli ile 
görüşüldü. Her sektörde en az 
1.000 görüşme gerçekleştirildi.

Araştırmada dikkat edilen detay-
lardan bazıları;

Halk geneli temsiliyetine (bölge, 
yaş, cinsiyet gibi dağılım özellik-
ler) dikkat edilerek ve her sektö-
rün kullanıcıları ile görüşülerek 
sektör araştırmaları gerçekleş-
tirildi.

Marka gücü performansları, 
sektörlerin benchmarkları ve 
görüşülen kişilerin en yoğun 
kullandıkları markalar üzerin-
den (markaların mevcut müş-
terileri) analiz edilerek sonuçlar 
değerlendirildi. 

Benchmark: Benchmark tek bir 
marka değil ütopik bir markadır. 
Görüşülen her bireyin kendi al-
gısında “en beğendiği” markayı 
ifade eder. Her birey tarafından 
belirtilen marka değerlendir-
meye alınır ve benchmark skor-
ları bu markaların ortalamasıy-
la elde edilir.

BrandCore Marka Gücü Endek-
si 6 kritere verilen performans 
sorusunun yanıtlarından oluş-
maktadır. Endeks faktör analizi 
ile hesaplanmaktadır ve rahat 
okunabilmesi için 1-100 arasında 
oluşturulmuştur. Kriterler;

• 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. 

Bu araştırmanın en önemli 
göstergelerinden biri şirket-
lerin markaları için mevcut 
müşterilerinde gerçekleştir-
diği pazarlama odaklı araş-
tırmalarındaki NPS, BMS gibi 
skorlarıyla hem kendi sektör-
lerinde hem de Türkiye gene-
linde karşılaştırma olanağı 
sağlayabilmesidir. 

EN BAŞARILI SEKTÖRLER; 
“HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ” ve 
“DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ”

2016 senesinde incelenen 8 sek-
törü değerlendirdiğimizde, “hızlı 
tüketim ürünleri” ve “dayanıklı 
tüketim ürünleri” sektörlerinin 
fark yaratarak, performansla-
rının karşılığını aldığı ve güçlü 
marka gücüne sahip olduğu gö-
rülmektedir. Havayolu ve teleko-

münikasyon sektörleri ise çok 
güçlü pazarlama ve iletişim 
çalışmaları yapmalarına rağ-
men zayıf olarak adlandırdığı-
mız marka gücü performans 
aralığında konumlanmaktadır. 
Bu durum araştırmadan çıkan 
diğer bulgularla değerlendiril-
diğinde, “pazarlama ve iletişim” 
odaklı stratejileri çok güçlü olan 
markaların artık tüketiciler ta-
rafından çok fazla benimsen-

mediğini göstermektedir. Bil-
hassa bu özellikleriyle öne çıkan 
markalar tüketicilerle duygusal 
bağlarının zayıflamasına neden 
olmaktadır. Ayrıca bu özellikle-
riyle öne çıkan markaya sahip 
olmak tüketici için anlam ifade 
etmemeye başlamaktadır. Uzun 
vadeli marka yaşam çizgisinde 
bu durum pazar payını etkileye-
cek çok önemli riskleri barın-
dırmaktadır.

En güçlü marka gücüne sahip sek-
törlerin, güçlü skor aralığında yer 
almalarının en önemli 2 nedeni;

• Sektörlerinde, marka gücünü 
ölçümlemek üzere sorduğumuz 
tüm kriterlerde Türkiye ortala-
masının üzerinde ve fark yara-
tacak kadar güçlü skor alan çok 
sayıda marka barındırmaları

• Özellikle “güvenilir olmak”, 
”ürün/hizmet kalitesinin ödenen 

paraya değer olması” ve nispeten 
“duygusal bağ kurabilme” per-
formansı sağlamaları olarak öne 
çıkmıştır. 
 
Sektörler değerlendirmesinde 
dikkat çekici sonuçlardan biri, 
hayatımızın çok içerisinde yer 
alan ve en fazla reklam veren-
ler arasındaki hızlı tüketim ve 
telekomünikasyon gibi 2 sektö-
rün marka gücü performansla-
rının bu kadar farklı konumlan-

masıdır. Hızlı tüketim ürünleri 
sektörü tüm alt sektörleriyle 
beraber en başarılı algılanan 
marka gücüne sahipken tele-
komünikasyon sektörünün bu 
kadar geride konumlanması, 
telekomünikasyon sektörünün 
artık tüketiciyi daha iyi anla-
ması gerektiğini ve beklenti-
lerini dikkate almalarının öne-
mini de göstermektedir. Aksi 
halde bu durum uzun vadede 
itibarlarına da yansıyacaktır.
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VEZİR DE YAPAR REZİL DE..
Son 15 senedir söylemde çok 
sık karşılaştığımız ancak şir-
ketlerin ne kadar dikkate aldı-
ğı hala tartışılır durumda olan 
“artık tüketicinin şirketleri yö-
netme dönemi olduğu”nun çık-
tıları, araştırma sonuçlarında 
da kendini göstermektedir.

Tüketicilerin satın alma davra-
nışlarında en fazla değişim ve 
gelişim gösteren davranışlar; 
artık sadece fiyat odaklı hareket 
ederek satın alma davranışı gös-

termedikleri, “markanın güveni-
lirliği” ve “markanın sorumluluk-
larını yerine getirip getirmediği” 
gibi konuları çok önemseyerek 
hareket ettikleri yönündedir. 

Tüketici artık bir markaya bağlı 
kalmak gibi zorunluluk hisset-
memektedir. Nitekim araştır-
ma sonuçları da, tüketicilerin 
bir markayı bırakma sürecinde, 
markalar için en önemli kalkan-
lardan biri olan olan ve  en güçlü 
sektörlerin bile gitgide daha da 
fazla puan kaybetmeye başladık-

ları alanın “duygusal bağlılık yara-
tabilmek” olduğunu ortaya çıkar-
maktadır. 

Bu nedenle tüketici “iletişim ve 
pazarlama” faaliyetleri ile etkile-
nerek satın aldığı ürün/hizmet-
lerde herhangi bir sorun yaşarsa 
sadece markayı değiştirmekle 
kalmamakta, bu durumu sosyal 
medya ve birebir iletişimle pek çok 
insana ulaştırmaktadır. Artık tüke-
tici kendi dünyalarının medya ka-
nalını oluşturmuş ve bunu da etkin 
bir biçimde kullanmaktadır. 

Sosyal medya ve tüketicinin ya-
rattığı medyanın etkisi aslında 
resmi verilerle de durumu özet-
lemektedir.

Türkiye’de TÜİK tarafından 2016 
senesinde açıklanan, internet 
erişim imkanına sahip hane ora-
nı %76, cep telefonu/akıllı telefon 
sahiplik oranı %97 şeklinde açık-
lanmıştır. 

Ayrıca internet ve cep telefonu 
kullanım yaşı 9 yaşa kadar inmiş 
ve bu yaş grubu da dahil edildiğin-
de Türkiye’de mobil penetrasyon 
oranının %106,7 ulaştığı görül-
mektedir. (BTK Mart 2016)

Şikayetvar.com bireysel üye sayı-
sı 1.8 milyon, aylık farklı ziyaretçi 
sayısı 3.5 milyondur. Ziyaretçile-
rin en önemli ziyaret etme nede-

ni; “satın alacağı marka hakkında 
satın alım öncesi bilgi sahibi ol-
mak” şeklndedir.

Change.org üye sayısı 6 milyon civa-
rındadır ve bir kişinin yarattığı etki 
çok büyük sayılara ulaşmaktadır.

Ve tüketiciler günde ortalama 3.7 
saat internette zaman geçirmek-
tedirler...

Hem araştırmaların hem de BTK, TÜİK  gibi resmi kurumların açıklamalarının en önemli çıktılarından biri; 
markaların artık 24 saat uyanık kalması gerektiğini ve hem tüketicisi hem de diğer paydaşlarıyla sürekli 
iletişim halinde olması gerektiğini çok ciddi şekilde göstermektedir.

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?

Yaşadığınız bu sorunu in-
ternet üzerinde paylaştı-
nız mı?

?
%65

%60

%75
%35

%40

%25

Evet   Hayır

Evet   Hayır

Evet   Hayır

sikayetvar.com

Sosyal medya hesabım

Markanın web sitesi

Tüketici hakları sitesi

Bloglar

Diğer

%68,3

%48,5

%47,7

%34,7

%13,4

%2,3

Ürün/hizmet satın almam

Ürün/hizmet satın almam ve etrafımı da 
almamaları konusunda yönlendiririm

Ben sorun yaşamadığım sürece benim 
markaya karşı düşüncemi negatif etkilemez 

%41.4

%19.5

%39.0



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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SEKTÖRLER BAZINDA 
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü;

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 belirtmektedir. 
Bu durum hızlı tüketim sektörünün müşteri ilişkileri için 7/24 aktif olması gerektiğini de göstermektedir. Tüke-
ticilerin ortalama 2 günde bir satın alım yaptığı sektörle ilgili yaşayabileceği sorunlar, dijitalleşen iletişimin gücü 
sayesinde anında milyonlara ulaşabilmektedir.  Bu durumda artık kriz ve risklerin her an kapıda olduğunu gös-
termekte ve  markaların tüketiciyi sürekli dinlemek durumunda olduğunu göstermektedir. 

Markalı ürün tercih ediyoruz…
 
Tüketicilerin  %82’si market alışverişlerinde mar-
kalı ürünleri tercih etmelerine rağmen gitgide kul-
lanım oranı artan private label ürünleri de tercih 
etmeye başladıkları görülmektedir. (%43) Avrupa 
ve Türkiye’de private label ürünlerin tercih edil-
me yüzdesinin son senelerdeki artış oranı dikkate 
alındığında artık hızlı tüketim sektörünün markalı 
ürünlerle olduğu kadar private label ürünleri de 
önemsenmesi gereken ana rakipler arasına alma-
ları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özelikle zincir 
marketlerde, marketin ismini taşıyan ürünün fiyat 
avantajı, markalı ürünlerin pazarında ciddi reka-
bet yaşatacak gibi görünmektedir

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektörü;

2 kişiden biri mağazaya gitmeden alacağı ürünün markasına karar veriyor... “Peki nasıl?” 
 
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 vermek-
tedir. İnternette bilgi toplama kanallarında öne çıkan şikayetvar.com, bloglar gibi kanalların tüketici-
nin karar verme sürecindeki etkisi ciddiye alınmalıdır. Ayrıca markaların özellikle dijital dünya için de 
kurumsal korunma kalkanları oluşturmaları gerekmekte “İTİBAR, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SORUMLU-
LUK” gibi alanlara kaydırmaları gerektiği de kendini göstermektedir.

Kullanılan marka tercih nedenleri arasında PSİKOLOJİK bariyer; “Alışkanlıklar”
 
Tüketicilerin tercih ettikleri ürünleri tercih ederken karar vermelerini etkileyen en önemli ilk 3 kriter;

• Kalite (%84)
• Fiyat (%76)
• Marka (%52)

şeklinde sıralanırken tercihlerini etkileyen 4. kriter tüketicinin marka değiştirmesini önleyen 
“Alışkanlık (%44)” olarak öne çıkmaktadır.

Bu bariyer rekabete giren yeni 
markaların yaşam süreçlerini 
etkileyen ya da rakip markanın 
potansiyel müşteriyi satın alma-
ya ikna etmesinde zorlayıcı en 
önemli bariyerlerden sadece bi-
ridir. Bu tip duygusal davranışları 
aşabilmek ancak markanın ürün 
odaklı değil kurumsal sorumlu-
luk ve duygusal bağlılık yaratacak 
toplumsal çalışmalarının katkı-
sıyla olabilecektir. 
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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 et-
kileyen en önemli faktör; “Markanın Güvenilir Olması” şeklinde yerini koruyarak markaların kimlik unsur-
larında “GÜVEN”’in yerini daha güçlü hale getirmeleri mesajını vermektedir.

Kararı etkileyen en önemli faktörlerden bir diğeri ise; “aranılan ürünün ilgili markada bulunması” şeklinde 
çıkmaktadır. Tüketicinin aradığı ürüne diğer markalar yanıt veremezken eğer bir marka bu ürünü tüketiciye 
ulaştırıyorsa, tüketici algısında yaratacağı “zor zaman dostu hissi” ilgili marka için çok büyük avantaj oluş-
turmaktadır.

Tüketiyoruz….
 
Dayanıklı tüketim sektöründe, tüketicilerin kullandıkları markaları değiştirme kararlarında “ürünün bozul-
ması ya da tamir konusunda markadan/mağazadan kaynaklanan sıkıntı yaşanması” ve “ürünün kalitesinden 
memnun kalınmaması” gibi tüketicinin haklı nedenleri en güçlü nedenler olarak ön plana çıkmaktadır. An-
cak bu kriterlere göre daha geride konumlansa da,  tüketicilerin %26’sı “daha iyi bir ürün piyasaya çıkarsa” 
değiştirme kararı veririm diyerek markaların piyasaya çıkarttıkları yeni ürünlere karşı ilgili olduklarını be-
lirtmektedirler. Aynı şekilde “cazip promosyon/ kampanyalar”’la karşılaşması halinde markasını değiştire-
cek kişilerin oranı da %20 gibi azımsanmayacak kadar önemli orandadır. 

Marka
seçerken
nelere dikkat
ediyoruz?

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

%39

%37

%29

%25

%21

%10

%9 Baz:1.212

Ne zaman marka değiştiriyoruz?

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

%50

%46

%26

%20

Otomotiv Sektörü;

“BENİM” ARABAM

“Sıkıldığınızda, mutsuz olduğunuzda en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?”
Bu soruya genelde belli başlı yanıtlar gelmektedir ancak gelen yanıtlardan biri vardır ki sadece mutsuz 
olduğumuzda değil mutlu olduğumuzda da yapmaktan büyük keyif alınan davranışlardan birini ifade eder; 
“Araba kullanmak”.

Bugüne kadar gerçekleştirilen yüzlerce araştırma göstermektedir ki araç sahibi olmak salt ihtiyaçtan değil 
pek çok psikolojik faktörün davranışımızı tetiklemesiyle gerçekleşmektedir; 

• Mutlu hissetmek, 
• Kendini farklı hissetmek, 
• Tatmin olmak, 
• Güçlü hissetmek 

gibi. “Otomobil sahibi olmak” ya da “Otomobilimizi değiştirmek” hayatımızda bireysel hedefler koyabilme 
gücünü yaratan önemli faktörlerden biridir.  İstediği markayı satın almasa/alamasa bile tüketicilerin sahip 
oldukları araçlarıyla da duygusal bağ kurdukları görülmektedir. Son senelerin tüketiciyle markalar arasın-
daki en büyük sorunlarından biri olan “duygusal bağ kurabilme” otomotiv sektörü için pek çok sektöre göre 
daha kolay olan ve sektöre avantaj sağlayan önemli bir konudur.

Tüketicilerin otomotiv satın alma eğilimleri, sıklıklarına baktığımızda, 1-3 sene içerisinde satın ala-
cağını/değiştireceğini söyleyenlerin %79 gibi bir oranda olduğu görülmektedir ve bu durum otomotiv 
sektörünün de çok hızlı satın alma davranışlarıyla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Tüketiciler 
araç satın alırken, motor tercihlerini artık “DİZEL”den yana kullanma eğilimi göstermektedir. 

Yeni araç satın alırken tercih edeceniz 
motor tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Dizel 63

21

12

Baz: 1133

4

4

Benzinli

LPG / Otogaz

Hibrit / Elektrikli

Araç satın almayı / kiralamayı 
düşünmüyorum

%
Erkekler %61
Kadınlar %68

Erkekler %45
Kadınlar %33

Erkekler %13
Kadınlar %8

Ne zaman bir araç satın almayı / yeni araç almayı ya 
da uzun dönemli kiralamayı düşünmektesiniz?

Yakıt verimliliğinin daha yüksek olması

Markanın saygınlığı / güvenirliliği

Uygun ödeme koşullarının olması

Diğer

Satın alma maliyetinin ucuz olması

Satış sonrası servis hizmetinin 
kaliteli ve hızlı olması

57

29

Baz: 1133

27

1

23

%
63
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Tüketici tercihindeki nedenlerin 
başında gelen “motor tipi” kadar 
çok önemli bulunan bir başka 
tercih kriteri de markaların “say-
gınlığı/güvenilirliği” olarak bek-
lentinin yönünü göstermektedir.

Tüketicinin otomotiv satın alma kararında dijital mecralar çok önemli yer tutmaktadır. Diğer sektörlerden 
farklı olarak özellikle genç neslin youtuber’ları takip etmesi ve etkilenmesi, otomotiv sektöründe “dijital 
kanaat önderleri” paydaşının artık ana paydaşlar arasına alınması gerektiğini göstermektedir.

Otomobil satın almadan önce dijital mecralardan (internet 
siteleri, sosyal medya vb.) araştırma yapıyor musunuz?

Dijital mecralardaki araştırmalarınızda aşağıdaki kaynaklardan
hangilerini kullandığınızı lütfen belirtebilir misniz?

Markaların web siteleri 

İlgili forum ve portallar

Bloglar

YouTube Kanalları

Diğer

Sosyal ağ siteleri Facebook, Twitter,...

7868

32

Baz: 1.069
Baz: 1133

31

30

3

%

5.6

Evet, yapıyorum Hayır, yapmıyorum

94.4

YouTube kanallarının otomotiv satın alma tercihine etkisi

Baz: 318

Hiç etkilemiyor
Etkilemiyor
Ne etkiliyor ne etkilemiyor

Etkiliyor
Kesinlikle etkiliyor

%5711463364

Youtube kanalları gençleri 
daha fazla etkiliyor.

T2B sonuçlar;
18-24 arası %67
25-34 arası %60
35-44 arası %53

45+ %48

Bankacılık Sektörü;

Bankalarla ilişkide “kredi kartı işlemleri (%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 müşterilerinin hizmet aldığı kanallarda ilk sırayı in-
ternet almasına rağmen şube kullanımının da azımsanmayacak kadar yüksek oranda olduğu görülmektedir.

Şubelerden hizmet almak “daha 
yavaş” ve “daha zor” bulunması-
na rağmen şube tercihi yapan ki-
şilerin “Güvenilirlik” ve “Yüz yüze 
iletişim” nedeniyle şubeyi tercih 
ettiklerini görmekteyiz. İnternet, 
mobil, ATM tercih nedeni baskın 
bir biçimde “Kolaylık” ve “Hız”o-
larak görülmektedir. Mobil ban-
kacılık tercihinin özelikle 35 yaş 
altındaki müşterilerde daha fazla 
tercih edildiği görülürken inter-
net bankacılığı tüm yaş grupla-
rında ilk sırada yer almaktadır.

Bankacılık müşterilerinin kredi satın almadan önce araştırma yaptıkları en önemli kanallar; 

• Bankaların web siteleri
• İlgili forum ve portallar

olarak öne çıkmaktadır. Bu durum bankaların artık dijital dünyada şikayet ve negatif yorumları derinlemesi-
ne analiz etmeleri kadar, dijital dünyada bireysel, toplumsal ve kurumsal değerleri önemseyerek, saygınlık 
ve takdir oluşturacak projeler/çalışmalar yapması gerektiğinin mesajını da vermektedir.

Kredi satın almadan önce dijital mecralarda araştırma yapanlar

%89

İnternet
(%63)

ATM
(%57)

SMS
(%12)

Şube
(%49)

Mobil
(%43)

Çağrı Merkezi
(%16)
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Telekomünikasyon Sektörü;

Son 15 sene değerlendirmesinin en önemli çıktılarından biri sektörün en önemli avantajlarından biri olan 
duygusal bağlılık yaratabilme gücündeki ciddi düşüş…

Telekomünikasyon sektörünü son 15 senelik yolculuğunu dikkate alarak değerlendirdiğimizde, 

• Bu markayı kullandığımda kendimi farklı hissederim.
• Olmazsa eksikliğini hissederim.

gibi duygusal bağlılık kriterlerini sahiplenebilen bir iki sektörden biriyken artık bu özelliğini kaybettiğini gör-
mekteyiz. Müşterileri nezdinde 10 sene önce bu kriterlerde 70’in üzerinde skor alırken, 10 puandan fazla bir 
performans kaybı yaşamaktadır. Sektörün 2016 senesinde duygusal bağlılık boyutunda performansı 60’ın 
altına düşmüş durumdadır. Rekabetin en sert olduğu telekomünikasyon sektöründeki bu düşüşün sektör 
markalarına en önemli yansıması, araştırma bulgularının da gösterdiği üzere, “müşterilerin operatör değiş-
tirme sıklığında artış” olarak yansımaya devam etmesi olacaktır.

“Müşterilerin sektörde marka tercihlerini etkileyen en önemli konuların aynı zamanda memnuniyetsizlik ve 
şikayet konuları olduğu görülmektedir ve bu durum markadan vazgeçmeye neden olabilmektedir.”
Telekomünikasyon sektörü müşterilerinin operatör markalarına karar vermelerini etkileyen en önemli 2 
performans alanı; 

1- Uygun paket sunması; 
2- Geniş ve kesintisiz kapsama alanına sahip olması olarak ön plana çıkarken, memnuniyetsizliğe neden 
olan 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” ile ilgili nedenler ön plana çıkmaktadır. Satın almayı etkileyen ana ne-
denlerin memnuniyetsizliğe neden olan konular olması sektör için çok ciddi risk alanıdır. Özellikle “alınan 
hizmetin ödenen paraya değer olmaması” tüketicinin sektörü “para odaklı” görmesine neden olmakta ve 
markaların küçük hatalarını dahi affetme kredibilitesini de yok etmektedir. 

Havayolu Sektörü;

10 kişiden 1’i ayda bir kez ya da daha fazla havayolu şirketleri ile seyahat etmektedir.”

Havayolu ile senede bir kaç kez seyahat edenlere göre ayda birden fazla seyahat edenlerin oranı (%10) çok 
düşük bir oran gibi görünsede dijital dünya etkisi dikkate alınmalı ve bu grupta yer alan kişiler üzerinden 
markaların ne kadar ciddi riskler taşıdığı önemsenmelidir.

Havayolu ile seyahat etme sıklığı yüksek olan bu grubun deneyim ve söylemleri diğer tüketiciler için “güve-
nilir bilgi kaynağı” konumundadır.

Uçak biletini internet üzerinden alıyoruz…

Dijital dünyada yaşadığımız gerçeğine çok fazla odaklanıp, uyum sağlamak için tüm olanaklarımızı seferber 
etsek de son dönemde riski gittikçe artan bir beklenti alanı olduğunu hatırlatmakta fayda var; “Birebir İle-
tişim ve Duygusal Bağ”.

Dijital kanallar ve mecralarla birlikte duygusal bağ kurmanın daha da zorlaşmaya başladığı bu dönemde, 
acenteler gibi birebir iletişime dayalı satış kanallarının etkin ve doğru kullanımıyla, duygusal bağ kurma, 
tüketici memnuniyetini artırma gibi konularda ciddi başarılar elde edilebilecektir. 

Uçuş sıklığı ve satın alma kanalları birlikte incelendiğinde, senede bir ve ayda birden fazla hava yolu ile seyahat 
ettiğini belirtenlerin, bilet satın alma kanalı olarak “acente”leri kullanma oranının daha yüksek olduğu görül-
mektedir. Bu kişilerin aynı zamanda diğer tüketiciler için “güvenilir bilgi kaynağı” olduğu unutulmamalıdır.


