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Markalar İçin Hijyen Ön Plana Çıkacak
Pandeminin birey, ekonomi ve toplum üzerindeki etkisi ve bu bağlamda geleceğin nasıl şekilleneceği merak
konusu. Xsights Araştırma ve Danışmanlık ile Adba Analytics, bu soruları yanıtlamak üzere online araştırma
sonuçlarıyla sosyal medya analizini birleştirdiler.

Araştırmanın Künyesi

Xsights Araştırma tarafından 17-22 Mayıs 2020
tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada
veri, online veri toplama yöntemi ile
Türkiye’nin Sesi Paneli üzerinden toplanmıştır.
Araştırmaya toplamda IBBS1 seviyesindeki
coğrafi dağılıma göre temsili dağılmış toplam
600 kişi katılmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş ve
SES kotaları Türkiye nüfusu özelliklerine göre
uygulanmıştır. Araştırma kapsamında yapılan
analizler yüzde 95 güven düzeyinde anlamlılık
testine tabi tutulmuştur.
Sosyal medya analizi, Adba Analytics
tarafından Twitter, bloglar ve forumlar
üzerinden yapılmıştır. COVID-19 öncesi için
1 Ocak – 16 Mart 2020 tarihleri, COVID-19
dönemi için ise 16 Mart – 30 Mayıs 2020 tarih
aralıkları seçilmiştir.
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Kariyerden Siyasi Görüşe Kadar Pek Çok Şey Değişti

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı pandemi sırasında hayatları
ile ilgili önemli kararlar aldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların
yüzde 24’ü kendi davranış şekilleri, yüzde 22’si ilişkileri, yüzde 18’i
işi/kariyeri, yüzde 17’si dünya görüşü, yüzde 15’i ise siyasi görüşü
ile ilgili kararlar aldıklarını ifade etmişlerdir.

Sosyal mecralarda 1 Ocak – 30 Mayıs tarihleri arasında konu
ilgili konuşmalar 243 bin adet içeriğe sahiptir. Kullanıcıların
işini kaybetme kaygısının yanında, işten çıkarılma veya ücretli,
ücretsiz, yıllık izin gibi konuşmalar pandeminin zirve yaptığı mart
ayında artış göstermiş nisan ayından sonra ise düşüş trendine
girmiştir. Ülkemizde vakaların görülmeye başlanması ile tüm
dönemi karşılaştıracak olursak yüzde 146’lık bir konuşma artışı
gerçekleşmiştir, aynı oran globalde yüzde 181‘dir.

Pandemi Sırasında Neler Hakkında Kararlar Aldık?
Kendimle / olaylara verdğim
tepkilerle / davranış
şekillerimle ilgili karar aldım

Artış Oranı

%24

Özel hayatımızla / ilişkilerimle
ilgili karar aldım

Türkiye
%146

%22

İşimle / kariyerimle iligili karar
aldım

%18

Dünya görüşümle ilgili karar
aldım

%18

Artış Oranı Türkiye
1 Ocak – 15 Mart: 79.709
16 Mart – 30 Mayıs: 163.955

Ülkemle / siyasi görüşümle ilgili
karar aldım
Diğer

Global
%181

%15
Artış Oranı Global

%3

Bu dönemde hayatımla ilgili
önemli bir karar almadım

1 Ocak – 15 Mart: 810.934

%34

16 Mart – 30 Mayıs: 1.187.856

Ne Zaman Normale Döneceğiz?

Araştırmaya katılan katılımcılardan yüzde 35’inin hane gelirleri
düşerken, yüzde 12’sinin hane gelirleri artış göstermiştir. Hanelerin
yüzde 53’ünün geliri aynı kalmıştır.

Tüketiciler mağaza ve restoranlara eski sıklıkta geri dönseler de
farklı beklenti, ihtiyaç ve alışkanlıklarla geri dönecekler. Pandemi
sonrası dönemde tüketiciler bir ürünü satın almadan önce
Pandemi öncesi döneme göre yüzde 50 daha az mağaza ziyareti
yapacaklar. Bundan başka tüketiciler mağazaların içinde Pandemi
öncesine göre yüzde 46 daha az zaman geçirecekler. Mağaza içi
müşteri deneyimi ile online mecralardaki bilgilendirme daha çok
öne çıkacaktır.

Pandemi Sırasında Hane Geliri Düştü

Pandemi Sırasında Hane Geliri Düştü

İşten Çıkarılma Mart Ayında Zirve Yaptı

%35

Hane Gelirimiz
Azaldı

%12

Hane Gelirimiz
Arttı

%53

Hane Gelirimiz
Aynı Kaldı

4,6

-%46

2,3

Pandemi öncesi
bir ürün satın
almadan önce
ziyaret edilen
mağaza sayısı

Mağazada
geçirilen süre

Pandemi sonrası
bir ürün satın
almadan önce
ziyaret edilecek
mağaza sayısı
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Perakende müşterileri tüm ziyaretçilere maske zorunluluğunu
(%89), çalışanların maske, siperlik ve eldivenle hizmet vermelerini
(%86), ortak alanların düzenli dezenfektasyonunu (%81) en etkili üç
önlem arasında algılamaktadırlar. Perakende sektöründe faaliyet

gösterenlerin mağaza girişlerinde ziyaretçilere maske dağıtmaları,
personelleri için maske siperlik ve eldiven vermeleri ve bunların
giyildiğinden emin olmaları ve mağazadaki ortak alanları rutin bir
şekilde temizlenmesini sağlamaları, tüketicilere güven verecektir.

Bu Önlemlerin Hangisi Sizin İçin Daha Önemli?
%89

Tüm ziyaretçilere maske zorunluluğu

%86

Çalışanların maske, siperlik ve eldivenle hizmet vermeleri

%81

Asansör/değişim odası ya da ortak kullanım alanlarının düzenli ve sık dezenfektasyonu
Klimaların temizlenmesi ve doğal havalandırma yapılması

%76

Asansör/değişim odası ya da ortak kullanım alanlarının kapasitelerinin %50 kısıtlanması

%75

Ziyaretçilerin ateşlerinin ölçümü ve ateşi yüksek olan ziyaretçilerin içeri kabul edilmemesi

%74

Çalışan ve tedarikçilerin girişlerde ateşlerinin ölçümlenmesi

%73

Mağaza içinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik işaretlerin bulunması

%72
%68

Mağazaların dezenfektan ile temizlenecek olması

%60

Mağaza içinde dezenfektan bulundurulması
Temassız ödeme yöntemlerinin kullanılması

Online Alışverişe Devam!

Pandemi döneminde online alışveriş sadece ülkemizde değil diğer
ülkelerde de önemli bir artış göstermiştir. Sosyal mecra analizi de
bu artışı göstermektedir. Online alışveriş ile ilgili paylaşımlarda
ülkemizde yüzde 197, globalde ise yüzde 20 artış olmuştur.

%55

Tüketicilerin çoğunluğu (%82) pandemi sonrasında da online
alışverişe aynı sıklıkta devam edeceklerini ifade etmektedirler.
Pandemi Öncesi

330.929

Pandemi Sonrası
1 Ocak - 15 Mart

28 bin

16 Mart - 30 Mayıs

713.637

Pandemiden sonra online
alışverişe pandemi sırasındaki
gibi devam edeceğim

%82

516 bin

Artış

6.1 milyon

7.5 milyon

n: 480
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Sosyal medya paylaşımlarında genel olarak yemek ile ilgili yapılan paylaşımlar
artarken, erkeklerin yemek konularındaki paylaşılmaları yüzde 74 oranında
artmıştır. Bu artış kadınlarda yüzde 45 ile gerçekleşmiştir. Erkekler ülkemizde
yemek hakkında daha fazla paylaşım yapmaya başlamışlardır.
Araştırmadan çıkan bir başka sonuç ise pandemi sırasında Türk mutfağının
vazgeçilmezi olan pide, lahmacun, döner ve kebabı çok özlediğimiz yönündedir.

Pandemi Sırasında En Çok Hangi Restoran Yemeğini Özlediniz?
Pide

%28

Lahmacun

%27

Kebap

%25

Döner

%22

Sosyal Medya
Pide

3.015
778

Lahmacun

3.664
1.631

Döner

4.996
2.626

Kebap

2.737
1.880
16 Mart - 30 Mayıs

1 Ocak - 16 Mart

Aile İçi Şiddet Arttı!

Online araştırmaya katılan kişilerin yüzde 11’i hanelerinde aile içi şiddetin
arttığını yüzde 6’si ise hanelerinde aile içi şiddetin azaldığını ifade etmişlerdir.
Hanelerinde aile içi şiddetin arttığı ailelerin yüzde 44’ü hanede gelir kaybına
uğramış ailelerden oluşmaktadır. Buna paralel olarak aile içi şiddetin azaldığı
ailelerin yüzde 50‘si hane gelirinin arttığı ailelerdir.
Araştırmaya katılanların yüzde 43’ü pandemi sonrası büyük değişiklikler
beklerken, yüzde 35’i hayatın pandemiden sonra oldukça değişeceğine,
yüzde 17’si pek bir şeyin değişmeyeceğine ve yüzde 5’i ise hiçbir şeyin
değişmeyeceğine inanmaktadır.

Pandemi Sonrası Hayat Ne Kadar Değişecek?
Hiçbirşey Değişmeyecek
Pek Değişmeyecek

%5

%17

Oldukça Değişecek
%35

Değişim Olmayacak
%22

Çok Değişecek
%43

Peki Ne Olacak?

Pandemiden sonraki dönemde;
• Bu krizde ölmeyen işletmeler kurumlar krizden
güçlenerek çıkacaklar.
• Tüketiciler oldukça bilinçli ve alınması gereken
önlemlerin farkındalar. Müşterilerine ve
çalışanlarının sağlıklarına değer veren ve bu
değerleri gösteren işletmeler tercih edilecek.
Hijyen bir tercih kriteri olacak
• Perakende, turizm, restoranlara eski sıklıktaki
ziyaretler Eylül’ den önce normale dönmeyecek.
Ancak mağazalarda geçen süre azalacak,
mağaza deneyimi yeniden tanımlanacak. Online
alışverişteki yükseliş devam edecek, temassız
ödeme daha da önem kazanacak.
• Üretimine verilen değer artacak, ekonominin
odağı tüketimden üretime doğru kayacak.
• Değişen iş gücü / yeni çalışma modelleri / GİG
ekonomisinin gelişmesine tanık olacağız.

Peki Ne Olacak?

Pandemiden sonraki dönemde;
• Toplumsal cinsiyet eşitliği için bir fırsat
penceresi, geleneksel erkek ve kadın rollerinin
yeniden gözden geçirilmesi ivme kazanacak.
• Ekonomik koşulların değişmesi sebebiyle, aile
yapısı üzerinde baskı, ekonomik sebeplerden
dolayı gerçekleşen boşanma oranlarında artış
gözlemlenecek.
• Aile içi şiddette artış, aile içi şiddette ile
ilgili olarak kanunların ve önlemlerin yeniden
gündeme gelecek.
• Bir arada yaşama kültürünün güçlendiği, bireyin
de daha güçlü ve eşit olduğu bir topluma doğru
evirilmenin başlangıcına tanık olacağız.
• Bireysel gelişim ile ilgili hizmet ve ürünlere karşı
ilgi artışı gözlemleyeceğiz. Bireysel gelişim
kitapları, örgün eğitim olanakları, psikolojik
terapi hizmetleri, online eğitim platformlarına
talep artacak.
• Bireyler daha fazla sağlık sigortası satın alma
eğilimi olacak.
• Bireyler daha fazla tasarruf edecekler ya da
daha fazla yatırım yapacaklar.
• Çevrecilik hassasiyeti, sürdürülebilir
uygulamaları olan markalara eğilim artacak.
• Girişimcilikte artış/yeni ürün ve icatlara tanık
olacağız.
• Globalleşmeye olan inancın düşmesine ama
evrensel değerlerin yükselmesine şahitlik
edeceğiz.

Değişim Olacak
%78
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Ekonomi Online ve Mobil İle Şekillenecek
“Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, örgün öğrenim alanlarına
olan ilginin artacağını hep birlikte gözlemleyeceğimiz bir
döneme giriyoruz. Ekonomik anlamda daha fazla kıymet
bileceğimiz, tasarruf edeceğimiz bir dönemin başlangıcındayız.
Bireylerin tasarruf, yatırım, sigorta eğilimlerinin pandemi
öncesindeki dönemlerden daha yükseklere çıkmasını
bekliyoruz. Globalizasyona olan inancın düştüğü, yerelin önem
kazandığı öte yandan da evrensel kavramların değerlendiği bir
zeitgeist’e doğru ilerliyoruz. Ekonomik anlamda azalan hane
gelirini tekrar yükseltmek adına değişen iş alanları, çalışma
biçimlerine tanıklık edeceğiz, GİG ekonomisinin öne çıktığını
ve bazı sektörleri tamamen içine aldığı zamanlardan geçiyor
olacağız. Ekonomik anlamda bu krizden çıkabilen kurumların
güçlenerek çıkmalarına, ortaklıkların, şirket satın almalarının
yaygınlaşmasına tanıklık ediyor olacağız. Tüketici davranışları
tekrar eski haline dönemeyecek, yeni normlar oluşurken,
bunların arasında tüketicilere ve çalışanlara verilen değer artık
bir tercih kriteri hâline gelecek. Ekonomi tüketim odağından
bir üretim odağına kayacak ve yeni ürün ve icatlar, yeni
girişimler ekonomiyi önümüzdeki dönemde çoğunlukla online
ve mobil olarak şekillendirecek.”

Çiğdem Penn - Xsights Araştırma ve Danışmanlık, Kurucu

Markaların Veriyi Doğru Okuması Gerekiyor
“Gelişen teknolojiler ile bilgiye erişim her zamankinden daha
kolay hâle geldi ve çok hızlı şekilde tüketiliyor. Markalar da
bu edindiği bilgilerle yenilikler yapabiliyor veya yanlış kararlar
alabiliyor. İşte bu noktada tüketiciler, markalar, markaların
ürünleri, hizmetleri ile olan iletişimi temelde değişmiş
durumda. Tüm bu değişikliklerle birlikte, dijital platformda
oluşan bu amansız veri dünyasında son on yılda tüketici
görüşleri ve davranışlarında bir patlama görüldü. Bugün 3,8
milyar insan aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Sadece
Twitter’da kullanıcılar tarafından her gün 480 milyon paylaşım
yapılıyor. Tüm markaların, kurum ve kuruluşların insanların/
tüketicilerin düşüncelerini neyi istediklerini anlamak için bu
verileri kullanmak, her markanın, kurumun başarılı olması için
hayati önem seviyesindedir. Ancak bu veriyi anlamlandırmak,
kararlarınızı etkileyecek seviyeye getirmek kolay değil. Hızlı
bir şekilde anlamanız ve harekete geçmeniz için önünüzde
çok dağınık bilgi yığını olabilir. Adba Analytics olarak sahip
olduğumuz enstrümanlarla sanal ortamda tüketicinin sesine
yapı ve anlam getirerek, bu gücü herkese ulaşacak seviyede
anlaşılabilir yapıyoruz.”
İsmail Bayazıt - Adba Analytics, Yönetim Kurulu Başkanı
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