
Online Alışveriş Alışkanlıkları

Banner Farkındalığı
Tüketici Araştırması

&



Online Alışveriş Alışkanlıkları & Banner Farkındalığı

Tüketici Araştırması

Fransa
92 Rue de Richelieu, 75002 

Paris, France

İngiltere
Second Floor, 2 Harewood Place, 

London W1S 1BX

İspanya
Via de los Poblados, 1 edificio A Planta 6 

28033 Madrid.

Hollanda
Spaces Zuidas Barbara Strozzilaan 101 

1083 HN Amsterdam Netherlands

İsviçre
23 Route de Crassier 1262 Eysins

Brazilya
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3785 – 5º 

andar Itaim Bibi – São Paulo/SP

İrlanda
Second Floor, 2 Harewood Place, 

London W1S 1BX

Avustralya
Coca-Cola Place, 40 Mount Street, 

North Sydney NSW 2060, Australia 



v

GIRIŞ BÖLÜMÜ

Webloyalty Hakkında

Webloyalty;  11 ülkede e-ticaret, seyahat ve perakende sektörlerindeki birçok önemli firma ile değer yaratan 
iş ortaklığını sürdürmektedir. Bugün Webloyalty, geniş sektör yelpazesinde bulunan 200’den fazla firma ile 
çalışıyor, online ödül programları sağlama konusundaki uzmanlığını paylaşıyor. Iş ortakları arasında uluslararası 
ve yerel perakende markalarından, seyahat ve eğlence markalarına, e-ticaret kanalı olan firmalar bulunuyor. 

E-ticaret sektöründe iş ortaklarına ek gelir kazandırırken, iş ortaklarının müşterilerine sunduğu avantajlar ile 
müşteri bağlılığını artıran üyelik sistemleri sunan Webloyalty, 2011’de müşteri etkileşimi ve sadakat çözümlerinde 
40 yıllık deneyimiyle dünyadaki lider kuruluşlardan Affinion Group’un bünyesine katılmıştır. Bu birleşme sonrası 
Webloyalty uluslararası büyüme planlarını hızlandırmış ve bu strateji çerçevesinde 2014 Eylül ayında Türkiye 
operasyonunu başlatmıştır. 

Webloyalty Türkiye Ofisi
Büyükdere Caddesi, Noramin Iş Merkezi No: 237
C4. Bodrum K:1 No’lu Birleşik Bölüm B-3 Maslak/Istanbul
bilgi@webloyalty.com.tr  |  0212 331 03 79
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 NUTS * Hiyerarşik Sınıflama

İstatistik Bölge Birimi “Düzey 1” birimlerinin gruplandırılması sonucu 
NUTS -1 12 bölge ve 26 ilden oluşmaktadır.

Görüşmede kullanılan soru formu ortalama 15 dakika sürmüştür. 

• Araştırma, 20 yaş ve üzerinde bulunan kadın ve erkek 
tüketiciler ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

• Araştırma kapsamında müşteri hedef kitlesine uygun 
internetten alışveriş yapan toplam 613 kişi yer almıştır.

• İl dağılımı, TÜİK tarafından belirlenen Türkiye temsili NUTS-1 
örneklem dağılımına göre toplam 12 bölgeyi temsilen seçilmiş 

26 il araştırmaya dahil edilmiştir.

  Hedef Kitle Dağılımı

Araştırma ABC1 Sosyo - Ekonomik sınıftan, internetten alışveriş 
yapan 613 kişi ile ONLINE görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir.

NUTS Bölgeler

ISTANBUL

EGE

AKDENIZ

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATI ANADOLU

DOĞU MARMARA

BATI KARADENIZ

ORTA ANADOLU

BATI MARMARA

DOĞU KARADENIZ

KUZEYDOĞU ANADOLU

Istanbul
Denizli, Izmir, Manisa
Adana, Antalya, Hatay

Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa
Ankara, Konya
Bursa, Kocaeli

Kastamonu, Samsun, Zonguldak
Nevşehir, Kayseri

Malatya, Van
Balıkesir, Tekirdağ

Trabzon
Ağrı, Erzurum

18
13
13
10
10
9
6
5
5
4
3
3

111
81
79
64
59
57
37
31
30
26
20
18

Bölge Temsilcileri Nüfus oranı (%) Görüşme sayısı

* Nuts :  Nomenclature of Units for Territorial Statistics
Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı istatistik bölge sınıflandırmasıdır.

YAŞ CİNSİYET

%50

%50

SOSYO-EKONOMİK SINIF

C1

%45

C2

%30

AB

%25

%2020-27

36-43 %30

28-35
44+

%30
%20

ARAŞTIRMANIN ÖRNEK YAPISI VE YÖNTEMI

ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI
• Araştırmaya göre hedef kitle bir ay içerisinde ortalama 2,58 kez internet 

alışverişi yapıyor. En çok internet alışverişi yapanların profilleri incelendiğinde, 

bu tüketicilerin 28-35 yaş grubuna dahil,  AB sosyo- ekonomik sınıfında bulunan 

kadın tüketiciler olduğu görülüyor.

• Alışveriş yapılan siteden 2. bir alışveriş ortalama 1,5 ay sonra gerçekleşiyor.

• İnternet alışverişinde tüketicilerin %45’i laptop kullanmayı tercih ederken 

diğerleri sırası ile %32 ile masaüstü bilgisayar, %16 ile cep telefonu ve %7 ile 

tablet kullanıyor.  Alışverişlerini laptop üzerinden gerçekleştiren tüketiciler 

çoğunlukla 30 yaş ve altı kullanıcılarken, alışveriş için masaüstü bilgisayar tercih 

eden kullanıcılar 36-44 yaş aralığında yoğunlaşıyor.

• Internet alışverişlerinde ürünlerin mağaza fiyatından daha uygun olması, 

yüksek indirim oranları, kişiye özel fırsatlar sunulması, bol çeşit ve aranılan 

ürünlerin kolay bulunması tüketiciyi en çok cezbeden özellikler arasında 

yer alıyor. “Kişiye özel fırsatlar” daha çok AB sosyo-ekonomik sınıfa dahil 

tüketiciler tarafından tercih edilmekte.

• Araştırmaya katılan tüketiciler alışveriş esnasında sepetine attıkları ürünlerin 

ortalama %79’unu satın alıyor. Kadın tüketicilerde ise bu oran %81’e kadar 

çıkıyor.  Tüketicilerin %31’i markalardan gelen tüm e-postaları takip ediyor.

• Kullanıcılar markalardan bir haftada ortalama 6 kez e-posta alıyor. Markaların 

e-postalarını takip edenlerin %31. 

• Tüketicilerin internet alışverişinde en çok tercih ettiği ödeme aracı kredi kartı.
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ARALIK 2015

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPMA SIKLIĞI

• Kadınlar erkeklere oranla 
daha sık alışveriş yapıyor.

• 28-35 yaş tüketicileri ayda 3 
kez ile en çok alışveriş yapan 
yaş grubu.

• Tüketicilerin %30’u haftada 
en az 1 kez internet alışverişi 
yapıyor.

• Araştırmaya katılanların 
%33’ü ihtiyaç durumunda 
internet alışverişi yapıyor.

Her gün Haftada 
4-5 kez

Haftada 
2-3 kez

Haftada 1 
kez

2 Haftada 
1 kez

Ayda 1-2 
kez ve daha 

az

İhtiyacım 
olduğunda 

alışveriş 
yapıyorum

%1

%5

%9

%15 %15

%23

%33

İnternet alışverişini sadece ihtiyacı olduğunda tercih eden tüketicilerin oranı %33

ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI ARALIK 2015ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI

Tüketicilerin %30’u haftada en az 1 kez internet alışverişi yapıyor

1 hafta içinde 2-3 hafta içinde
Aynı ayda bir kez 
daha yapıyorum

1-2 ay sonra 3-4 ay sonra 5 aydan daha seyrek

%8

%5

%17

%7

%25

%38

EN SIK ALIŞVERİŞ YAPILAN SİTEDEN 2. ALIŞVERİŞİ YAPMA SIKLIĞI

• 20-27 ve 36-43 yaş grubunun  
%41 ‘i en sık alışveriş yaptığı 
siteden 1-2 ay sonra tekrar 
alışveriş yapıyor.

• 28-35 yaş grubunun %29’u 
en sık alışveriş yaptığı siteden 
1-2 ay sonra tekrar alışveriş 
yapıyor.

• 44 ve üzeri yaş grubunun ise 
%13’ü en sık alışveriş yaptığı 
siteden tekrar bir alışverişi 1-2 
ay sonra gerçekleştiriyor. 
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ARALIK 2015ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI

%32 ile masaüstü bilgisayar tüketicilerin internet alışverişi yaparken tercih ettikleri ikinci araç

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN KULLANILAN ARAÇLAR

%45
LAPTOP

%7
TABLET

%16

CEP
TELEFONU%32

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR

• İnternet üzerinden 
alışveriş yapanların 
%45’i laptop 
kullanırken, %32’si masa 
üstü bilgisayar tercih 
ediyor.

• İnternetten alışveriş 
yapan kadın 
tüketicilerin sadece 
%8’i tablet kullanıyor.

• 20-27 yaş grubu 
tüketicilerin %55’i internet 
alışverişinde laptop 
kullanmayı tercih ediyor.

• 44 ve üzeri yaş grubu 
tüketiciler masaüstü 
bilgisayarı kullanmayı 
tercih ediyor.

ARALIK 2015ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI

• Tüm yaş grupları için 
internet alışverişinin tercih 
edilmesindeki en önemli 
özellik internetin mağaza 
fiyatlarından daha uygun 
olmasıdır.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE TÜKETİCİYİ EN ÇOK CEZBEDEN ÖZELLİK

%65

%17

%37

%12

%54

%15

%34

%11

%31

%7

Mağaza 
fiyatından daha 
uygun olması

Alışverişlerden 
puan kazanıp 
alışverişlerde 
kullanabilme

Özel fırsatlar 
ve ayrıcalıklar 

sunması

Kampanyalardan 
herkesten 

önce haberdar 
olmam

Yüksek 
indirim oranı

Firmaların
özel günlerimde 

bana özel 
hediyeler sunması 

Çeşit fazlalığı

Nakit para iade 
avantajı

Aranılan 
ürünün 

bulunması

Yeni ürünleri 
ilk internetten 

almak 

:)

ÖZEL
TEKLİF

1

Tüketicilerin internet alışverişini tercih etmelerindeki en önemli etmen, internetin mağaza fiyatından daha uygun olması

• Tüketiciler arasında en 
çok 28-35 yaş grubu çeşit 
fazlalığını  tercih sebebi 
olarak sunmuştur.

• Nakit para iade avantajı en 
çok 20-27 yaş grubu arası 
tüketicilerin tercih ettiği 
özellik olmuştur.
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ARALIK 2015ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI

Kadın tüketiciler sepete attıkları ürünlerin %81’ini 
satın alırken, erkekler %78’ini satın alıyor.

İnternet alışverişinde sepete atılan ürünlerin 
ortalama %79‘u satın alınıyor.

Tüketicilerin %33’ü sepete attığı 
ürünlerin tamamını satın alıyor.

Tüketiciler, sepete ekledikleri ürünlerin %79’unu satın alıyor

SEPETE ATILAN ÜRÜNLERİN SATIN ALINMA YÜZDESİ

%33

%9

%9

Tamamını alırım

Yarısını alırım

Yarısından azı

Tamamı - yarısı arası %62

ARALIK 2015ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI

MARKALARDAN E-POSTA ALMA SIKLIĞI & OKUNMA DURUMU

Tüketiciler, markalardan haftada ortalama 5 kez e-posta alıyor, tüketicilerin %31’i her gün bu e-postaları okuyor

• Tüketicilerin %68’i her gün 
markalardan e-posta alıyor.

• Markalardan gelen e-postaları, 
tüketicilerin %8’i okumadan siliyor. 

• Erkek tüketicilerin %68’i 
markalardan gelen e-postaları 
ilgilerini çeken bir konu olursa 
okuyor.

Her gün

Haftada
4-5 kez

Haftada
2-3 kez

2 Haftada
1 kez

Ayda 1-2 kez 
veya daha z

Haftada
1 kez

%68
%16

%12
%1

%1
%2

Hayır
okumadan

silerim

Evet, her 
zaman

%62
%31

Evet, ilgimi 
çeken olursa 

bakarım

%8
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ARALIK 2015ONLINE ALIŞVERIŞ ALIŞKANLIKLARI

Tüketicilerin %82’si alışveriş sırasında kredi kartı ile ödemeyi tercih ediyor

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE TERCİH EDİLEN ÖDEME  YÖNTEMİ

%82

%1

%4

%0,5

%6

%1

%4

%2

Alışveriş 
sırasında kredi 
kartı ile ödeme

Kapıda banka 
kartı ile ödeme

Kapıda kredi 
kartı ile ödeme

Mobil uygulama 
ile ödeme

Kapıda peşin 
ödeme

Kapıda yemek kartları 
(Ticket, Multinet,

Set Card vb.) ile ödeme

Alışveriş sırasında 
havale / EFT ile 

ödeme

Paypal ile
ödeme

• Kapıda peşin ödeme yönetimini erkeklerden çok 
kadın tüketiciler tercih ediyor.

• Alışveriş sırasında havale yönetimi 20-35 yaş arası 
tüketici grubu tarafından tercih ediliyor.

• Kapıda kredi kartı ile ödeme yöntemi 44 yaş ve üzeri 
tüketici grubu tarafından tercih ediliyor.

• Araştırmaya göre;  alışveriş yapılan sayfalarda markaların reklam/tanıtım amaçlı 

banner’ları tüketicilerin %69’unun dikkatini çekiyor. 

• Banner’da verilen mesajın etkili olması, bilinen bir markaya ait olması 

veya hediye çeki, indirim sunması, banner’a tıklamak için tüketiciyi motive 

eden unsurlar arasında yer alıyor. Bu etkenler arasında “Nakit para iadesi” 

tüketicilerin %6’sının ilgisini çeken özellik oluyor.

• Ekstra indirimler ve daha önce görülmemiş fırsatlar sunan kişiselleşmiş tanıtım / 

reklam banner’ları tüketiciyi tıklamaya yönlendiriyor.

• Konumlarına göre sayfa başında ve ortada yer alan banner’ların diğerlerine 

göre daha etkili olduğu ortaya çıkarken, sağ üst köşedeki banner’lar dikkat 

çekme açısından 2. sırada yer alıyor. 

• Tüketicilere göre reklam kampanyaları bulunan web sayfaları içinde sırasıyla; 

e-ticaret mobil uygulamaları (%47), haber uygulamaları (%46) ve sosyal medya 

uygulamaları (%44) içerisinde bulunan banner / video reklamları dikkat çekiyor. 

• Araştırmaya göre tüketiciler, internet ve mobil uygulamalarda tıkladıkları 

banner reklamlarının kendilerini “mobil site veya web sitesine” ve “mobil 

kupon veya benzeri bir teklif/fayda/fırsata” yönlendirmesini bekliyor.

BANNER FARKINDALIĞI
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ARALIK 2015BANNER FARKINDALIĞI

Banner reklamları tüketicilerin %69’unun ilgisini çekiyor

TANITIM BANNER’LARININ DİKKAT ÇEKİCİLİĞİ

Hiç ilgimi çekmez

Pek ilgimi çekmez

Her zaman olmasa da ilgimi çekebilir

Kesinlikle ilgimi çeker

%18

%20
%11

%51

• “Kesinlikle ilgimi çeker” diyen tüketiciler çoğunlukla 20-27 yaş grubu arasında.

• Tanıtım banner’ları kadın tüketicilerin ilgisini erkek tüketicilere göre daha fazla çekiyor.

ARALIK 2015

BANNER’A TIKLAMA MOTİVASYONU

Verilen mesajın etkili olması banner’lara tıklama motivasyonunu etkileyen en önemli etmen

BANNER FARKINDALIĞI

%36 %33 %32

%19 %6

Verilen mesajın 
etkileyici olması

Tasarımın güzel olması 
(renk, görsel vb.)

Hediye çeki, 
indirim sağlaması

Bildiğim bir marka 
ise tıklarım

Nakit para 
iadesi yapması

• 20-35 yaş grubu arası 
tüketiciler banner’lara 
hediye çeki, indirim sağlaması 
durumunda tıklamayı tercih 
ediyor.

• 44 yaş ve üzeri tüketiciler 
“verilen mesajın etkili 
olmasını” tıklama sebebi 
olarak belirtiyor.

• 28-35 yaş grubu tüketiciler 
banner’ların tasarımını 
bağenmesi durumunda 
tıklamayı tercih ediyor.
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ARALIK 2015BANNER FARKINDALIĞI

TÜKETİCİLERİN İLGİSİNİ ÇEKEN FIRSATLAR

• Banner’ların indirim fırsatı sunması, 
tüm yaş grupları için birincil 
tıklama sebebi oluyor.

Tüketicilerin %49’u banner’lara indirim sunması durumunda tıklıyor

İndirim sunması

%49

Başka yerde karşılaşmadığım 
bir fırsat sunması

%32

Nakit para iadesi sunması

%3

Kişiselleştirilmiş 
olması

%9

Tek seferlik bir
kampanya sunması

%3

Daha önce gördüğüm bir 
fırsatı tekrar etmesi

%4

• Daha önce görülen fırsatın 
tekrar edilmesi 28 ve üstü yaş 
grupları için eşit derecede öneme 
sahipken, 28 yaş altı tüketiciler 
için bu madde neredeyse hiç 
vurgulanmıyor.

ARALIK 2015

ETKİLİ BANNER KONUMLAMASI

Sayfa başında ortada yer alan banner’lar daha çok dikkat çekiyor

BANNER FARKINDALIĞI

Sayfanın sağ üst 
köşesindeki bannerlar 

kadın ve erkek tüketiciler 
için eşit olarak %21 ile 

ikinci dikkat çeken banner 
alanı oluyor.

%31

Sayfa başında 
ortada yer 
alan banner

Sol üst 
köşede yer 
alan banner

Sayfa logosunun 
yanındaki 
banner

Sağ üst 
köşedeki 
banner

DiğerSayfanın 
ortasında yer 
alan banner

Sayfanın başında ortada 
yer alan banner alanları 
tüm yaş grupları için en 

etkili banner alanı oluyor.

%21 %15

%14 %14 %6
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ARALIK 2015BANNER FARKINDALIĞI

BANNER  YAYINI BULUNAN WEB SAYFALARI

%47 ile en çok ilgi çeken banner reklamları E-ticaret mobil uygulamalarında

44 yaş ve üzeri tüketici 
grubunun ilgi çeken reklam 
kampanyaları haber sayfalarında 
yer alıyor.

Oyun 
Uygulamaları 

(Örnek: CandyCrash,
KelimeAvı, Angry 
Birds, Kelimelik)

Spor 
Uygulamaları 
(Örnek: SporX, 

NTVSpor,
Sahandan vb.)

Video 
Paylaşım 

Uygulamaları 
(Örnek: Youtube,

izlesene.com)

Sosyal Medya 
Uygulamaları 

(Örnek: 
twitter,facebook, 

instagram vb.)

Haber 
Uygulamaları 

(Örnek:  Hürriyet, 
Milliyet, NTVMSNBC, 

Radikal, CNNTürk vb.)

E-Ticaret Mobil 
Uygulamaları 

(Örnek: hepsiburada,
gittigidiyor, sahibinden, 

trendyol vb.)

%9

%6

%15

%44

%46

%47

Kadın tüketicilerin çoğunluğu 
sosyal medya uygulamalarındaki 
banner reklamlarının ilgi çekici 
olduğunu düşünüyor.

ARALIK 2015

BANNER YÖNLENDİRME SAYFALARI

Tüketicilerin %39’u banner’a tıkladıktan sonra teklif/fırsata yönlendirilmek istiyor

BANNER FARKINDALIĞI

28-35 yaş grubu tüketiciler banner’a 
tıkladıktan sonra fırsat/teklife 
yönlendirilmek istiyor.

Mobil site veya Websitesine 
yönlendirildiğimde

Mobil kupon veya benzeri bir
teklif/fayda/fırsata yönlendirildiğimde

%39

%5

%52

%4
Reklam filmi veya videosu izlemeye yönlendirildiğimde

Uygulama indirmeye yönlendirildiğimde

En düşük orana sahip yönlendirme, her yaş 
grubu tüketiciler için video yönlendirilmesi 
oluyor.
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BANNER ETKİSİ İLE YAPILAN ALIŞVERİŞ AŞAĞIDAKİ İFADEYE KATILIM DÜZEYİ

“İnternette gördüğüm BANNER kampanyalarındaki 
MARKA/TEKLİF/KAMPANYALAR

aklımda kalır ve beni satın almaya yönlendirir.”

• Son bir ay içinde banner 
yönlendirimesi ile bir alışveriş 
yapan tüketicilerin çoğunluğu 
20-27 yaş aralığında yer alıyor.

ARALIK 2015BANNER FARKINDALIĞI

Son 1 ay içinde banner etkisi ile alışveriş yapan tüketicilerin oranı %37

Son 1 hafta içinde

Son 1 ay içinde

Son 3 ay içinde

Yapmış olabilirim 
Hatırlamıyorum

Hiç bir zaman

%12

%25

%12

%11

%41

• Katılımcıların %44’ü banner 
kampanyaları ile marka/
teklif lerin aklında kalarak 
satın almaya yönlendirdiğini 
söylüyor.

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Ne katılıyorum ne katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

%8 %11 %37

%12%32

Katılanlar

%44
(‘Kesinlikle 

katılıyorum’ ve 
‘Katılıyorum’ 

diyenler)

Ortalama 
Katılım (../5)

2,72
(5’li skalada 

ortalama katılım 
puanı)
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