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SEMT PAZARLARI 

BAKIŞ 
SEMT PAZARLARINDAN NE SIKLIKLA ALIŞVERİŞ 
EDİLİYOR, NEDEN SEMT PAZARLARI TERCİH 
EDİLİYOR, SEMT PAZARINDAN NELER SATIN 

ALINIYOR, NELER SATIN ALINMIYOR, 
ÖNÜMÜZDEKİ BAYRAMDA SEMT PAZARLARINDAN 

NELER SATIN ALINACAK. DORANABIZ, 
KAMUOYUNA SUNDUĞU ARAŞTIRMA DİZİLERİNE 

İKİNCİSİ OLAN SEMT PAZALARINA BAKIŞ İLE 
DEVAM EDİYOR. 

Pazar araştırma sektörünün yeni firmalarından Dora 
Araştırma,  kamuoyunu  yakından  ilgilendiren 
DoraNabız  araştırmalarının  ikinci  dizisi  olan  “Semt 
Pazarlarına Bakış” çalışmasını, Ağustos 2009’da, 350 
katılımcıyla  ile  İstanbul  Avrupa  yakasında  Esenler 
Pazartesi  Pazarı‐Fatih  Çarşamba  Pazarı‐Beşiktaş 
Perşembe  pazarı‐  Şişli  Cumartesi  Pazarı,  Anadolu 
yakasında Kadıköy Salı Pazarı ‐ Kozyatağı Cuma Pazarı ‐
Ümraniye  Pazar  Pazarı  olmak  üzere  toplam  7  pazarda 
gerçekleştirmiştir.  

 

 

 

SEMT PAZARLARINDAN ALIŞVERİŞ SIKLIĞI  VE 
TERCİH SEBEPLERİ 

Katılımcılar, semt pazarlarına haftada ortalama 1 kez 
gittiklerini belirtmişlerdir. Genel olarak katılımcıların 
semt pazarlarını tercih etme sebebi fiyatların daha ucuz 
olmasıdır. Özellikle 40 yaş üstü ve AB sosyo ekonomik 
statüye sahip görüşmecilerin semt pazarlarını başlıca 
tercih etme sebeplerinden bir diğeri ise satılan ürünlerin 
daha taze olmasıdır.  
 

Semt  pazarlarından  genellikle  gıda  ve  kıyafet  alışverişi 
yapılırken, kıyafet alışverişi sosyo ekonomik statüye göre 
farklılık göstermektedir. 

 

SEMT  PAZARLARINDAN  KESİNLİKLE  SATIN 
ALINMAYAN  ve  SEMT  PAZARLARIN  SATIN 
ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÜRÜNLER 

Katılımcıların semt pazarlarından kesinlikle satın almaya 
karşı  oldukları  ürünlerin  başında    temizlik  ürünleri  ve 
oyuncaklar gelmektedir. Temizlik ürünleri ihtiyacı, büyük 
oranda marketlerden karşılanmaktadır.  (Son  temizlik 10  
ürünü satın alımın 8’i). 

Bu  ürünlerin  semt  pazarlarından  satın  alınmamasının 
nedenleri  arasında,  pazarda  çok  kaliteli  olmaması, 
sahte/taklit  ürün  olma  ihtimali  gibi  nedenler 
sıralanmaktadır. 

Katılımcılarım  semt  pazarlarından  satın  almanın  uygun 
olduğunu düşündüğü kategorilerin başında gıda ürünleri 
ve  özellikle  genç  gruplarda  giyim  gelmektedir.  Bu 
tercihin başlıca nedenleri arasında “ürünlerin taze olması 
ve fiyatların uygun/daha ucuz olması” yer almaktadır 
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SEMT PAZARLARINDNA MEMNUNİYET  ORTALAMA PAZAR HARCAMASI 

Katılımcıların % 83’ü semt pazarlarından memnun 
olduklarının belirtmişlerdir. Memnun olmadığını 
belirten görüşmecilerin ise başlıca  
memnuniyetsizlik nedenlerini  “Semt pazarlarının 
çevreyi kirletmesi, güvenliğin olmaması, satıcıların 
bağırması” olarak belirtmişlerdir. Bu 
memnuniyetsizliği gidermek için önerileri 
sorulduğunda “Çevre kirliliği azaltılmalı, güvenlik 
artırılmalı” önerilerinde bulunmuşlardır.  

Semt  pazarlarında  alışveriş  başına  gerçekleştirilen 
ortalama harcama yaklaşık 43 TL  iken, sosyo ekonomik 
statüyle  paralel  olarak  ortalama  harcama  farklılık 
göstermektedir.  

ÖNÜMÜZDEKİ  BAYRAM  ALIŞVERİŞİNDE  SEMT 
PAZARLARI 

C  ve  D  sosyo‐ekonomik  statüde  ve  nispeten  genç 
(18‐39)  görüşmecilerin  önümüzdeki  bayram 
alışverişinde  pazarları  daha  fazla  tercih  edecekleri 
görülmektedir.  

  
SEMT  PAZARLARININ MARKET  VE  BAKKALARDAN 
FARKI 

Bayram  alışverişinde  semt  pazarlarından  satın 
alınacak  ürünlerin  başında  “kıyafet”  (%69) 
gelmektedir.  Bayramların  vazgeçilmezi  olan  şeker 
ve şekerleme ürünleri %18 paya sahipken, bu oran 
D ses grubunda %27’ye çıkmaktadır. 

Semt  pazarlarının  market  ve  bakkalardan  ayıran 
temel  özelliklerin  başında  “fiyatların  daha  uygun 
olması, bol çeşit olması   ve ürünlerin taze olması” 
gelmektedir. 

SEMT PAZARLARINDAN AÇIK ALINAN ÜRÜNLER   

Katılımcıların %66’sı  semt pazarlarından  açık ürün 
satın  almayacağını  belirtmişken,  açık  satın  alınan 
ürünlerin başında %18  ile zeytin, %15  ile peynir ve 
bulgur‐pirinç gibi bakliyat ürünleri gelmektedir. 

 

 

 

DORANABIZ VE DORA ARAŞTIRMA HAKKINDA
Dora  Araştırma,  Haziran  2009’dan  başlayarak  kamuoyunu 
ilgilendiren  konular  hakkındaki  araştırmalarını  DoraNabız 
bültenleri  ile  paylaşıyor  olacak.  Araştırma  hakkında  daha 
fazla  bilgi  almak  veya  araştırmanın  detaylı  tam  raporunu 
temin etmek info@doraresearch.com adresine mail atmanız 
yeterli olacaktır.  
 
Dora  Araştırma  ve  Danışmanlık,  bir  tam  hizmet  pazar 
araştırma  ve  danışmanlık  firmasıdır.  Farklı  sektörlerde  yer 
alan  birçok  firma  için  pazar  araştırma  projeleri 
gerçekleştirmiş,  araştırma  sektörü  deneyimine  sahip 
çalışanları  ile  katma  değerli  araştırma  hizmetleri  sağlayan 
Dora Araştırma ile ilgili daha fazla bilgi için;  
 

Dora Pazar Araştırma ve Danışmanlık Ltd. 
Barbaros Mah. Uphill Court Towers 

A1‐A Blok D.47 Ataşehir / İstanbul – Türkiye 
www.doraresearch.com 
info@doraresearch.com 

cememre.caliskan@doraresearch.com  
Tel: + 90 216 688 33 23 
Faks: + 90 216 688 33 26 
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