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Ramazan tüketicisi hangi 
markaları tercih ediyor?
PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık, The Brand Age için hazırladığı ‘’Ramazan Ayı Algı 
Araştırması’’ ile tüketicilerin Ramazan ayı ile birlikte değişen tüketim alışkanlıkları ve 
marka tercihlerini ortaya koydu.
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Ramazan ayı Müslümanlar için kutsal bir ay olmasının yanı sıra, çok sayıda insan için birliktelik ve sosyal-
leşme olgusunun öne çıktığı bir ay. Bayrama kadar birbirini izleyen iftar akşamlarında tüketiciler gerek 
hanelerde gerekse ev dışındaki mekanlarda bir araya gelerek iftar akşamlarını bu vesileyle beraber ge-
çiriyor. Tüketimin arttığı bu ayda özellikle gıda markaları tercih edilen olabilmek için kıyasıya bir reklam 
rekabetine giriyor. Bir çok marka yalnızca Ramazan ayına özel kampanyalar ve iletişim stratejileri hazırlı-
yor. Peki Ramazan ayında tüketici hangi markayı neden tercih ediyor? Markalar tüketicinin ne istediğini 
ne kadar biliyor, onlara doğru zamanda, doğru kanallardan ulaşabiliyor mu? 

Katılımcı Bilgileri 
Araştırmaya katılan örneklem başta İstanbul (%78) ol-
mak üzere Ankara (%16) ve İzmir’deki (%6) tüketiciler-
den oluşmaktadır. Cinsiyet grupları; erkek %42, kadın 
%58 olarak dağılmaktadır. Yaş gruplarına göre örnek-
lemin %52’si 39 yaş ve altı olarak genç tüketicilerden 
oluştuğu görülmektedir. Online çalışma kapsamında 
daha alt segmentlerden tüketicilere ulaşma sınırının 
olduğu düşünüldüğünde örneklem SES grubunda D 
ve E’nin olmaması olağan karşılanmaktadır. Mevcut 
SES grupları kendi aralarında birbirine yakın oranlar-
da dağılmakla birlikte C1 ve C2 SES grubunun (%62) 
çoğunluğu söz konusudur. 

Ramazan denildiğinde akla yemek geliyor
Çalışmada öncelikle katılımcılara spontan olarak Rama-
zan algısı sorulmuştur. Verilen cevaplara bakıldığında 
Ramazan’ın öncelikli olarak oruç, iftar, sahur, pide gibi 
yemek yeme davranışıyla ilgili algının ön planda oldu-
ğu görülmektedir. Bu da Ramazan’ın tüketiciyi daha 
çok gıda alışverişine yönlendirdiğini göstermektedir. 
Huzur, bereket gibi manevi unsurlara değinilen cevap-
ları anlamlı olarak kadınlar erkeklere göre daha fazla 
vermiştir. 

Kü
ny

e PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık, The Brand Age için  gündem araştırmaları kapsamında Ramazan’a girer-
ken tüketicilerin Ramazan’daki tüketim alışkanlıklarını sorgulamıştır. Bu ayda tüketilen ürün grupları, tercih 
edilen markalar ve Ramazan ayı algısıyla ilgili sorular cevaplanmıştır. 
PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’nin yönettiği bu araştırma, 12-19 Nisan 2019 tarihleri arasında online 
araştırma metodolojisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, üç büyük ilde rassal olarak 18-55 yaş arası tüketicile-
re ulaşılmış, toplamda 300 geri dönüş alınmıştır.

İL CİNSİYET SES YAŞ
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Ramazan’ın olmazsa olmazı: Şarküteri ve kahvaltılık ürünler
Tüketicilerin büyük çoğunluğu Ramazana özel alışveriş yapıyor. Bu ayda en fazla satın alınan ürünler ise şarküteri ve kahvaltılık ile un, ma-
karna, bitkisel yağlar, şeker, bakliyat, tahıl gibi temel gıdalar. 50 yaş üzeri tüketicilerin şarküteri ve kahvaltılık ürünleri daha fazla satın aldığı 
görülüyor. 

Bu kategoride en fazla tercih edilen ilk üç markanın Pınar, Muratbey ve Torku olduğunu görüyoruz. Pınar markası süt ürünlerinde de en 
fazla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 

Temel gıdalarda ise en fazla tercih edilen markalara bakıldığında, Ramazan’da çay tüketiminin öne çıktığı görülüyor. Tüketiciler temel gıda 
olarak Ramazan’da en fazla Çaykur ve Bizim Yağ ürünlerine ihtiyaç duyuyor. 

Ramazan’da tüketilen ürün grupları arasından içecekler ve kuruyemiş kategorisi dikkat çekiyor. Zira bu iki kategoride açık ara farkla ön 
plana çıkan iki dominant marka mevcuttur: Coca-Cola ve Tadım. Meşrubat tüketim alışkanlıklarından bilindiği üzere kola ile en fazla tüketi-
len ürün gruplarından birisi kuruyemişler. Dolayısıyla Ramazan’da bu iki marka hanelerde birlikte tüketilen bir ikili olarak yer alıyor.

Ürün Grupları ve Markalar
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Ramazan alışverişi haftada üç kez
Tüketiciler Ramazan alışverişlerini ortalama haftada üç kez yapıyor. Ramazan başında toptan alışveriş yapanların oranının %7 olduğu görü-
lüyor. Haftalık alışveriş yapanlara bakıldığında gençlerin daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. 
Alışveriş yapılan noktaların başında süpermarketler ile indirimli market zincirleri geliyor. Süpermarketleri tercih edenler çoğunlukla A SES 
grubu, pazardan daha fazla alışveriş yapanlar ise C2 SES grubu ve 40-49 yaş arası tüketicilerdir. Ramazan’da internetten alışveriş davranışını 
30-39 yaş arasındakilerin daha çok gösterdiği görülüyor. 

Ramazan ürünleri hurma, 
güllaç ve pide;
Ramazan markası Coca-Cola
Sadece Ramazan ayında tüketilen ilk üç 
ürüne baktığımızda hurma, güllaç ve pide 
öne çıkıyor. Diğer zamanlarda da tüketilen 
kola, ayrıca bu listede de yer alıyor. Hatta 
50 yaş ve üzeri tüketiciler Ramazan ayında 
normalden daha fazla kola tüketiyor. Nite-
kim Ramazan ile bağdaştırılan marka açık 
ara farkla Coca-Cola’dır. Reklam filmlerin-
de Ramazan’ın simgesi olan iftar sofrala-
rında kendisini gösteren Coca-Cola’nın, 
Ramazan’a özel pazarlama iletişimi ile 
tüketicilerin algısını etkilediği görülüyor. 

Alışveriş Sıklıkları (%)


