
ÇİN’DE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ

DAHA FAZLA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN, LÜTFEN BÖLGESEL CCI 
TEMSİLCİNİZLE BAĞLANTIYA GEÇİNİZ. TEMSİLCİLERİN BÖLGELERE GÖRE 
LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

https://cottonusa.org/tr/staff


Çin, giderek büyüyen bir orta sınıfın yanı sıra yaklaşık 
1,4 milyarlık insan nüfusuyla dünyanın en büyük pazarı 
konumundadır. Çin pazarı bu kadar önemli olmasına 
rağmen, Çin’deki giyim sektörüne ilişkin tüketici 
eğilimlerine yönelik pazar araştırmalarının sayısı son 
derece kısıtlı. Bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Cotton 
Council International, son 8 yıldaki Çin tüketici pazarına 
ilişkin bir üçüncü-taraf araştırmasına sponsor oldu. Çin orta 
sınıfının büyümesi ve teknolojinin tüketici deneyimindeki 
rolünün giderek artmasıyla birlikte geçtiğimiz birkaç yıl 
içerisinde pek çok ilginç eğilim ortaya çıktı.

GİRİŞ



Çinli tüketicilerin, hanelerinin ekonomik durumuna ilişkin 
algıları 2016’dan beri giderek düşüyor. Önümüzdeki yıl 
hane gelirlerinin artacağına inanan Çinlilerin yüzdesi de 
2018’de 49 iken 2019’da %32’ye düşmüş durumdadır. 
Öte yandan, ekonomik koşullar giderek kötüleşiyor gibi 
görünse de, Çinli tüketicilerin kıyafete harcadıkları para 
2016-2018 yılları arasında artış gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVENİ

EKONOMIK KOŞULLARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDE: 
KENDINIZIN/HANENIZIN EKONOMIK KOŞULLARINI NASIL 
DEĞERLENDIRIRSINIZ? (ÇOK IYI / OLDUKÇA IYI)

KIYAFETLERINIZ IÇIN BIR YILDA ORTALAMA NE KADAR 
PARA HARCIYORSUNUZ? (¥)

2016

2016

%84,5

2.987

%83,3

3.322

%81,9

3.712

2017

2017

2018

2018



Medyada e-ticarete duyulan yoğun ilgiye rağmen, Çinli 
tüketiciler kıyafetlerini en çok fiziksel mağazalardan satın 
alıyorlar. Ankete katılan Çinli tüketicilerin dörtte biri, 
kıyafetlerini en çok zincir mağazalardan satın aldıklarını 
belirtirken, %23’ü çok katlı mağazaları tercih ettiğini ifade 
etti. Çinli tüketicilerin yalnızca %14’ü ise kıyafetlerinin büyük 
çoğunluğunu e-ticaret platformlarından aldığını belirtti.

SATIN ALMA DAVRANIŞI

KIYAFETLERINIZIN ÇOĞUNU NERELERDEN SATIN 
ALIYORSUNUZ? (% EN FAZLA SATIN ALDIĞIM)

Zincir mağazalar %25,3

Çok katlı mağazalar %23,4

Küçük, bağımsız kıyafet 
mağazaları (zincir olmayan) %14,1

E-ticaret platformları %13,8

Hipermarketler %13,2

Ucuzluk veya indirim 
mağazaları %3,1

Çok katlı mağaza dışı özel 
butikler       %2,4

Markaların indirimli ürün 
internet siteleri      %2,3

Cadde mağazaları      %2,1

Yurtdışı internet siteleri %0,2

Sosyal medya platformu %0,1



Çinli tüketiciler kıyafet satın alırken çoğunlukla aile ve 
arkadaşlarından etkileniyorlar. Özellikle 30 yaş üstü 
gruplarda, aile üyelerinin etkisi 2016’da %53’ten 2018’de 
%65’e çıktı. 

Diğer yandan, genç Çinli tüketiciler yaşlı tüketicilere 
nazaran internet siteleri, sosyal medya ve ünlülerden daha 
çok etkileniyor. Çinli tüketicilerin tümüne baktığımızda 
%32’si kıyafet satın alma kararlarında e-ticaret sitelerinden 
etkilendiklerini belirtse de, 30 yaş altı grupların 
%40’ından fazlası e-ticaretin karar verme süreçlerinde 
rol oynadığını belirtiyor. Benzer şekilde, 20-29 yaş arası 
genç yetişkinlerin %28’i kıyafet satın alırken sosyal medya 
sitelerinin etkisinde kalırken, bu oran Çin nüfus genelinde 
yalnızca %16’dır. Bu eğilimler, marka internet siteleri 
ve sosyal medya hesapları gibi çevrimiçi kaynakların 
kıyafet satın alım konusunda giderek daha önemli bir 
rol oynayacağının bir göstergesidir. Genç yaş gruplarına 
(30 yaş altı) hitap eden marka ve satıcılar internetten 
son derece etkili bir şekilde bu gruplara ulaşabilir, ayrıca 
ünlülerin yapacağı reklamlar da bu yaş grupları için önemli 
olabilir. 



KIYAFETLERINIZI GIYERKEN VE SATIN ALIRKEN 
NERELERDEN FIKIR ALIRSINIZ?

2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 15-19 (%) 20-29 (%) 30-39 (%) 40-49 (%) 50-54 (%)

Sık görüştüğünüz 
arkadaş ve iş 
arkadaşlarınız

69,7 69,8 69,2 65,3 76,7 70,7 68,4 57,6

Aile üyeleriniz 53,4 58,7 65,3 58,1 57,0 65,7 68,2 73,7

Mağaza iç veya dış 
vitrinleri 64,7 59,1 51,6 44,1 51,5 54,9 53,8 46,9

Mağazalardaki satış 
personeli 48,2 47,4 45,3 27,1 43,1 46,1 54,9 45,1

Kendi sevdiğiniz ve 
zevkinize uyan şeyler 23,6 33,7 42,6 36,2 41,6 42,5 46,1 43,4

Satıcı, marka internet 
siteleri veya e-ticaret 
siteleri

33,1 32,7 31,5 43,2 45,7 40,0 18,3 4,7

Yolda gördüğünüz 
insanlar 20,4 19,4 21,6 18,7 21,0 22,6 27,4 13,7

Televizyon 20,3 19,5 24,6 25,3 24,7 18,7 20,2 14,4

Sosyal medya siteleri 14,6 16,4 15,7 22,3 28,2 17,2 6,9 0,9

Ünlüler 11,6 10,6 13,7 26,1 20,1 13,9 10,2 2,6

Magazin dergileri 9,5 9,5 9,4 7,6 16,2 10,6 5,9 1,3

Mağaza broşürleri 
veya e-postanıza gelen 
reklamlar

5,7 5,8 6,4 5,8 7,0 7,2 6,8 3,4

Kataloglar 3,5 2,1 3,7 0,6 5,0 5,4 3,5 0,6

Bloglar 1,3 1,1 1,4 1,1 2,0 2,2 0,8 0,0

Satıcı, marka internet 
siteleri veya e-ticaret 
sitelerinden gelen 
e-postalar

0,6 0,6 0,8 0,0 1,3 1,0 0,7 0,0

Yaş aralığı (kaynak: 2018)



Ev hanesinin ekonomik durumuna ilişkin algılarda son üç 
yıldır düşüş görülmekle birlikte, ankete katılan tüm Çinli 
tüketicilerin yarısından fazlası, önceki yıla kıyasla kıyafet 
ücretlerinin arttığına inanıyor. Bunun yanı sıra, kıyafette 
kalitenin giderek düştüğüne inanan Çinli tüketicilerin 
sayısı da hiç olmadığı kadar fazla. 2016 yılında Çinli 
tüketicilerin yalnızca %23’ü bir önceki kıyafette kalitenin 
düştüğüne inanırken, bu oran 2018’de %40’a çıkmıştır. 
Kalitede düşüşe ilişkin bu algı, daha önceden pamuktan 
yapılan kıyafetlerin artık diğer iplik türleriyle yapıldığı 
algısını yansıtıyor. 

PAMUK ALGILARI



SON BIRKAÇ AY IÇERISINDE SATIN ALDIĞINIZ KIYAFETLERI 
DÜŞÜNECEK OLURSANIZ, AŞAĞIDAKI IFADELERE NE DERECE 
KATILIYOR VEYA KATILMIYORSUNUZ?

ESKIDEN PAMUKTAN YAPILAN BIRÇOK GIYSI (TIŞÖRT GIBI) 
GÖRÜNÜŞE GÖRE ARTIK DIĞER IPLIKLERDEN 

GENEL OLARAK KIYAFETTE KALITENIN GEÇTIĞIMIZ YILA 
KIYASLA DÜŞTÜĞÜNE INANIYORUM.

% kısmen / çok katılıyorum

% kısmen / çok katılıyorum

2016

2016

%22,9

%43,4

%31,8

%47,2

%40,1

%49,0

2017

2017

2018

2018



Yakın geçmişte ibresini pamuktan kaydıran kategorilerden 
biri de spor giyim oldu. Öte yandan bu anketin sonuçları, 
pamuğu bu kategoriden çıkarma çabasının bir hata 
olabileceğini destekliyor. Çinli tüketicilerin %79’u satın 
alma kararlarını verirken pamuk gibi doğal iplikler sunan 
mağaza veya markalardan alışveriş yapmayı tercih 
ediyor. Bu eğilim, Çinli tüketicilerin %73’ünün doğal 
iplik kullanan mağaza/marka arayışında oldukları 2016 
yılından beri artmış durumdadır. Ayrıca, daha çevre dostu 
mağaza ve marka arayışına giren Çinli tüketici sayısı da 
giderek artıyor. Bu konunun önemli olduğunu belirten 
Çinli tüketicilerin oranı 2016’da %49’dan %60’a çıkmış 
durumdadır. Çinli tüketiciler, güçlü bir sürdürülebilirlik 
yapısı olan iplik türleriyle çalışan marka ve satıcı 
arayışlarını sürdürecekler. COTTON USA’in sürdürülebilirlik 
yapısı hakkında bilgi edinmek için.

Çinli tüketicilerin “rahatlık” aradıkları diğer kategoriler, 
iç giyim, tişört, nevresim ve banyo havlusu gibi 
kategorilerdir. Kendilerine pamuklu ürünlere daha fazla 
ücret ödeyip ödemeyecekleri sorulan Çinli tüketicilerin 
%82’si pamuklu iç giyim ürünlerine, %78’si nevresimlere, 
%69’u banyo havlularına ve %63’ü tişörtlere daha fazla 
ücret ödeyebileceklerini söyledi. Bu ürünlerin tamamı 
ciltle yakın temas içinde olduğundan, pamuğun önemi 
burada ön plana çıkıyor. Hatta anketimizde Çinli 
tüketiciler, pamuğu en rahat (%76) ve nefes alabilen 
(%76) iplik türü olarak seçti.

SPOR GİYİM & RAHATLIK KATEGORİLERİ

https://cottonusa.org/tr/sustainability
https://cottonusa.org/tr/sustainability


2018’de Çinli tüketiciler kıyafete eskisinden daha fazla 
para ödemeye devam etseler de bu eğilimin fazla uzun 
sürmeyeceğine dair işaretler mevcut. Çinli tüketicilerin ev 
hanesinin ekonomik görünümü geçtiğimiz son iki yılda 
düşüş gösterdi. Çin Tüketici Eğilimleri Anket sonuçları, Çin 
giyim sektöründe yapılan harcamalar konusunda ileride 
görülebilecek bir düşüşün olası etkilerini hafifletmeye 
yönelik birkaç tavsiye sunuyor:

1. Sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla genç Çinli 
tüketicilere ulaşın. Genç tüketicileri hedefleyen ürün 
reklamlarında ünlüleri kullanın.

2. Pamuğun, tüketicilere rahatlık ve çevre dostu bir yapı 
sunan sürdürülebilirlik ve kalite özelliklerine odaklanın. 
Bu özellikler en başta spor giyim kategorisi için son 
derece önemlidir.

3.  Özellikle ciltle yakın temasta olan ürünler söz konusu 
olduğunda tüketiciler rahatlık için daha fazla ücret 
ödeyeceklerdir. Çinli tüketiciler iç giyim, tişört, nevresim 
ve havlu gibi kategorilerde pamuğa daha fazla para 
ödemeye hazırlar.

Amerikan pamuğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
bir COTTON USA temsilcisiyle iletişime geçmek ya da 
COTTON USA lisans sahibi olmak için tıklayın.

SONUÇ

CCI, hem çalışan hem de tedarikçi açısından eşit bir fırsattır.

https://cottonusa.org/tr/staff

