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Ö              z Bu çalışmada, yaygın mağaza ağı bulunan 
yerli ve yabancı markaların, bu markaları tanıma 
potansiyeli bulunan profesyonel meslek grubu 

mensuplarınca kalite, fiyat, tasarım ve marka imajı 
kriterlerine göre değerlendirilmeleri sonucu birbirlerine 
kıyasla tüketici zihninde hangi konumda yer aldıkları 
saptanmaya çalışılmıştır. Fiyat – kalite ekseninde göreceli 
konumlar tespit edilerek, en sık tercih edilen markaların 
sadece algılanan kaliteye göre değil, birim fiyat karşılığında 
birim kalite mukayesesinin zihinsel olarak yapıldığına dair 
işaretler tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan analiz, 
bu segmentteki tüketicilerin zihninde yerli ve yabancı 
markaların çeşitli kriterler açısından konumlarına dair 
fikir vermekte ve algılanan değerin satın alma davranışına 
etkilerine ışık tutmaktadır.
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A              BSTRACT    In this research, the relative 
positions of domestic and foreign apparel brands 
in consumers’ mind are analyzed by using the 

perceptions of price, quality, design and brand image of 
these brands by four profession group members. In the 
axes of price and quality, it is observed that the perceived 
quality and perceived price of some brands differentiates. In 
this context, brands to which high quality relative to price is 
attributed, are subject to be prefered more than the others. 
As a result, this research provides us with clues about the 
relative positions of apparel brands in consumers’ mind and 
enligthens on the effects of customer perceived value on 
buying behavior.
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1. GİRİŞ

Tekstil ve hazır giyim sanayii, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde 
önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır ve sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir 
(Güleryüz, 2011). Günümüzün gittikçe yoğunlaşan rekabet ortamı, uluslararası düzenlemeler 
ile getirilen bağlayıcı hükümler, yerel pazardan çok küresel pazara yöneliş ve ticarette sınırların 
genişlemesi ülkemiz bakımından özellikle tekstil sektöründe markalaşmaya olan ihtiyacı daha 
çok ortaya koymaktadır (Çalık, 2004). Ancak, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün markalaşma 
konusunda arzulanan seviyenin çok gerisinde olduğu açıktır. Özellikle de Türk hazır giyim 
sektörü uzun yıllar fason üretime odaklanmış olup, son yıllarda markalaşma konusuna önem 
verilmeye başlamıştır. Ancak küreselleşen rekabet ve artan oyucular sebebiyle küresel pazarlarda 
yarışan markalar üretmek gerçekten yoğun emek istemektedir. Bu çalışmanın amacı ülkemizde 
giyim sektöründe faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı markaların tüketici zihnindeki 
konumlarını incelemek, yerli ve yabancı markaların görece konumları irdelenerek hazır 
giyim sektöründeki Türk markalarının konumlandırma yaklaşımlarına yönelik çıkarımlarda 
bulunmaktır. Bu amaçla, belirli tüketici gruplarının yerli ve yabancı markalı ürünleri çeşitli 
kriterlere göre değerlendirmeleri baz alınarak, markaların görece konumları tespit edilmeye 
çalışılmaktadır. Her bir marka için, tüketicinin söz konusu markanın bir ürününe ödemeye 
razı olacağı tutar algılanan müşteri değeri olarak ele alınarak, elde edilen sonuçlar algılanan 
fiyat düzeyi ile karşılaştırılmıştır.1 Böylece markaların görece olarak fiyat-kalite açısından 
kıyaslanması sağlanmıştır. Ayrıca, araştırma bulguları ışığında yerli ve yabancı markaların 
pazardaki konumlandırma yaklaşımlarına yönelik çıkarımlarda da bulunulmaya çalışılmıştır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Marka konumlandırma konusuna giriş yapmadan önce markayı kavramsal olarak 
tanımlamakta fayda vardır. Marka yazınında markanın tanımına yönelik farklı yaklaşımların 
olduğu gözlenmektedir. Marka tanımı konusundaki bu çeşitliliğin ve farklılığın temel nedeni 
markanın kavramsal çerçevesine  yönelik bakış açısındaki derinlik ve farklılıktır. Bir bakış 
açısına göre marka, ürünün alt bileşeni iken, diğer bakış açısına göre marka ürünü de kapsayan 
daha geniş bir kavramdır. Örneğin; Amerikan Pazarlama Derneği markayı: “Bir satıcı veya satıcı 
grubunun ürün ve hizmetlerini tanımlamayı ve rakiplerinden ayrıştırmayı amaçlayan bir isim, 
bir terim, işaret, sembol veya tasarımdır.” şeklinde tanımlamıştır (AMA, 2014). Dolayısıyla 
bu tanıma göre marka, ürün ya da hizmetin bir parçasıdır. Levitt (1980: 87) de benzer şekilde 
toplam ürün kavramını ortaya atmış ve genişletilmiş ürünün markayı da kapsayacak şekilde 
tüm soyut ve somut bileşenleri barındırdığını savunmuştur. Ancak Chernatony ve Dall’Olmo 
(1998: 432-434) markanın ürünün alt bileşeni olduğu yönündeki tanımları oldukça sınırlayıcı 
olduğunu ifade etmektedirler. Onlara göre bu tanımlar marka kavramının önemli hususları olan 
soyut özelliklerini ve tüketicilerin algılarını yeterince hesaba katmamaktadır. Bu araştırmacılar, 

1 Her ne kadar algılanan değer daha karmaşık bir yapıya sahip olsa da, bu çalışmada kişilerin belirli bir ürün için ödemeye razı 
olabileceği parasal değer o kişi için o ürünün tüketici gözünden algılanan değerinin bir yansıma olacağı varsayımı yapılmıştır.
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yazındaki marka tanımlarının değer sistemi, kişilik, imaj, logo, risk azaltıcı, şirket, katma değer, 
kişilik, ilişki, vizyon, konumlandırma gibi birçok farklı bileşeni içerdiğini tespit etmişlerdir. 
Bu bakış açısıyla, bir markanın üründen daha kapsamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca pek çok 
pazarlamacı “Her marka bir üründür ama her ürün bir marka değildir; ürün fabrikada üretilen 
bir nesne, marka ise tüketiciler tarafından satın alınan değerdir.” ifadesi ile bu ayrımı açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Ürün ile marka arasındaki diğer bir fark ise ürünün nesne veya hizmet olması, markanın 
ise tüketici tarafından algılanan bir sembol veya işaret olmasıdır. Ürünün biçimi ve özellikleri 
vardır. Zaman içinde değişebilir veya geliştirilebilir. Tüketiciye fiziksel fayda sağlar. Somuttur ve 
fiziksel bileşenleri vardır. Fabrikada veya bir hizmet sektöründe üretilir. Marka ise yaratıcılığa 
dayanır. Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde tatmin sağlar ve kalıcıdır. Tüketici tarafından 
statü göstergesi olarak algılanır. Kişiliği vardır. Ürünün aksine, soyuttur ve duygusal bileşenleri 
vardır. Ürün beynin sol (rasyonel) tarafına yönelik iken, marka beynin sağ (duygusal) tarafına 
yönelik çalışır (Kırdar, 2005: 234).

Özetle, yazında ürün ve markanın farklı şeyler olduğu konusunda bir uzlaşı varken, 
hangisinin daha kapsayıcı olduğu konusunda fikir ayrılığı mevcuttur. Bu araştırmada ise bahsi 
geçen yaklaşımlardan ikincisi olan; ürünün markanın alt bileşeni olduğu; markanın soyut ve 
somut pek çok özelliği barındırdığı görüşü benimsenmiştir.

Konumlandırma ise, mevcut ve potansiyel müşterilerin zihninde arzu edilen bir noktanın 
(konumun) elde edilmesi sürecidir. Konumlandırma sürecinde işletme ürünleri, teknolojisi veya 
tüketicinin dikkatini çekebilecek herhangi bir özelliğine vurgu yapabilir. Hooley ve diğerlerine  
(1998:106) göre konumlandırma kalite, fiyat, hizmet, fayda farklılaşması, inovasyon ya da 
talebe özgü üretim alanlarına dayandırılabilir. Önemli olan nokta konumlandırma kriterinin 
tüketici açısından anlam ifade etmesidir. Konumlandırmada önemli olan diğer bir nokta ise, 
tüketicinin zihninde bulunan işletmenin pazardaki rakiplere oranla nispî konumudur.  Yani, 
tüketici işletmenin ürününü rakip ürünlere kıyasla nerede algılıyor (Torlak ve Altuntaş, 2012: 
66)? Konumlandırmada, ürünün ya da markanın algılanma şekli, ürünün ya da markanın 
temel özelliklerinden çok daha fazla önem taşımaktadır. Örneğin; bir ürünün ne derece kaliteli 
olduğundan ziyade ne derece kaliteli algılandığı daha önemlidir. Bu durumda, bir markanın 
pazardaki konumunu belirleyebilmek için aynı gereksinmeyi karşılayan çeşitli markaların belirli 
özellikleri açısından nasıl algılandığını ortaya çıkarmak gerekir. Çünkü tüketiciler markaları, 
genellikle bir özelliği açısından değil, çeşitli özellikleri birleştirerek bir bütün içinde algılarlar 
(Aytuğ ve Özgüven, 2011: 83). Bu bağlamda, Bhat ve Reddy (1998) marka konumlandırmalarında 
markaların fonksiyonel ve sembolik özelliklerinin eş zamanlı olarak kullanılabileceğini öne 
sürmektedir. Tüketicinin kendini geliştirme, grup üyeliği, benliğini tanımlama gibi ihtiyaçlarını 
tatmin eden ürün özellikleri sembolik özelliklerdir (Park vd., 1986: 134). Sembolik unsurlar 
arasında; markanın da etik olma, sosyal sorumluluğa önem vermesi, güncel olması gibi unsurlar 
yer almaktadır (Dimofte vd., 2010: 88).  Fonksiyonel özelliklerde ise, ürünün ne derece dayanıklı 
olduğu, performans düzeyi, güvenilirliği gibi unsurlar yer alır (Dimofte vd., 2010: 88). Sembolik 
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özellikler, tüketicilerin daha çok psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarını karşılarken; fonksiyonel 
özellikler daha çok fiziksel ihtiyaçlara hitap etmektedir. 

Firmalar da tüketicilerin bu çeşitli ihtiyaçlarını gözeterek marka konumlandırma 
çalışmalarında, çeşitli ürün özelliklerini tek tek ya da eş zamanlı kullanabilirler. Kullanılan 
pazarlama araçlarının başlıcaları; ürünün nitelikleri, marka, ambalaj, fiyat, tüketici özellikleri, 
ürünün kullanım alanları, imaj, rakip ürünler, dağıtım yöntemi, algılanan değer şeklinde 
sıralanabilir (Altunışık vd, 2012:126). 

Konumlandırma araçları bu derece çeşitli, pazarda satışa sunulan marka sayısı da oldukça 
fazla olduğunda markaların birbirlerine nazaran hangi konumda yer aldıklarını tespit etmek 
güçleşir. Bu durumda konumlandırmaların ölçümü için algılama haritaları yararlı bir araç 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Aytuğ ve Özgüven, 2011: 85). Algılama haritaları iki ya da daha 
fazla kriterle kıyaslama yapmaya olanak tanımaktadır. Ancak kolay anlaşılabilmesi ve görselliği 
açısından iki boyuta indirgenerek oluşturulmaktadır (Aydınol, 2010: 107).

Hazır giyim markalarının konumlandırma araçlarının neler olabileceği düşünüldüğünde, 
tasarımdan kaliteye, renkten ürün menşeine kadar pek çok araç karşımıza çıkmaktadır. Ancak, 
daha önceki araştırmalarda en sık kullanılan değerlendirme kriterlerinin fiyat, stil, beden 
ölçüsü, renk, kalite, kumaş, marka ismi ve ürün menşei olduğu görülmektedir (Kim, 2007:35). 
Azizağaoğlu (2010:102) tarafından yapılan araştırmada hazır giyim ürünleri seçilirken dikkate 
alınan özellikler önem sırasına göre tasarım, fiyat, beden uygunluğu, rahatlık, marka ve 
kalitedir.  Bahsi geçen kriterlerden fiyat dışındakilerin tüketicilerin satın aldığı faydalar olduğu 
görülmektedir. Fiyat ise sağlanan faydalar karşılığında ödenen bedel olarak değerlendirilmektedir. 
Bu durumda algılanan müşteri değerinin konumlandırma açısından bir araç olarak ele alınması 
yanlış olmayacaktır.

Müşteri değeri konusu, pazarlama yazınında son yılların yoğun işlenen konular arasında 
yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak çok sayıda akademik ve profesyonel çalışma bulunmaktadır. 
Sweeney ve Soutar (2001) tarafından algılanan müşteri değerinin ölçümüne yönelik PERVAL 
ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçekte ürünlerin kalite, duygusal ve sosyal faydaları ile fiyat algıları 
üzerinden ölçüm yapılmakta, on sekiz soru ile ürünün algılanan müşteri değeri hesaplanmaktadır. 
Ölçek tüm tüketici ürünlerine uygulanmaya yönelik tasarlanmış olup, pratikte aynı anda tek 
bir ürünün müşteri değerinin hesaplanmasına imkân tanımaktadır. Bu durum ölçeğin, marka 
konumlandırılması çalışmalarında pratik olarak kullanımına imkân tanımamaktadır. Çünkü, 
daha önce de belirtildiği üzere konumlandırma tüketicilerin zihinlerinde bulunan çok sayıdaki 
markanın birbirine göre nerede yer aldığı ile ilgilidir.

Hazır giyim sektörü yazını özelinde, tüketici değerlendirmelerine ve markaların 
konumlandırma stratejilerine yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, Erdem vd. 
(2010) Mavi ve Levi’s ın konumları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmalarında, 
Mavi’nin duygusal açıdan ve imaj açısından Levi’s’tan daha iyi olduğu ancak iletişim açısından 
daha geride olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmadaki diğer bir bulgu, Mavi ve Tommy 
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Hilfiger markalarının orta sınıf; Collezione markasının ise alt sınıf denim markası olarak 
sınıflandırılmış olmasıdır (2010:381). Bu araştırmaya göre Mavi, en sık tercih edilen denim 
markasıdır (2010:373). Azizağaoğlu ve Altunışık’ın çalışmasında da LCW, Koton ve Mango’dan 
sonra Mavi’nin en sık tercih edilen hazır giyim markası olduğu tespit edilmiştir (2011:49). 

Levi’s ve Mavi markalarını çalışma konusu seçen bir diğer çalışma, marka kişilikleri 
üzerine ülke orijini etkisinin ölçülmesine yönelik tasarlanan Özçelik ve Torlak’ın çalışmasıdır. 
Bu çalışmada, tüketicilerin Levis’ın marka kişiliği algılarında etnosentrik eğilimlerle negatif 
yönlü bir ilişki çıkarken, Mavi Jeans marka algısı ile pozitif yönlü anlamlı bir ilişki ortaya 
çıkmıştır (Özçelik ve Torlak, 2011:374). Dolayısıyla marka değerlendirmelerinde bireysel 
farklılık unsurları da rol oynayabilmektedir.

Yine marka konumlandırılması bağlamında İri ve İnal (2011) tarafından LCWaikiki 
markasının yeniden konumlandırılması inceleme konusu olmuştur. Araştırmacılara göre, LCW 
ürünlerini piyasadaki aynı tür ve kalitedeki ürünlere oranla, daha ucuza mâl etmekte ve modaya 
uygun

olarak üretilen ürünlerini müşterilerine daha ucuza satma başarısı göstermektedir (İri ve 
İnal, 2011: 467). Diğer yandan bu çalışmada LCW firmasının orta ve üst gelir grubunu hedef 
kitle seçtiği belirtilmektedir (İri ve İnal, 2011: 465). 

Bu çalışmaların çoğunda, bir veya birkaç markanın incelendiği, çalışmaların sayısının 
görece olarak sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise on yerli ve on yabancı markanın 
birlikte ele alınarak inceleniyor olması çalışmayı daha kapsamlı ve açıklayıcı bir çalışma haline 
getirmektedir. 

3. METOD

Bu araştırma bağlamında evren tüm tüketiciler olsa da, araştırmanın yapısı gereği evreni 
daha spesifik olarak tanımlamak kaçınılmaz olmuştur. Bu sebeple, araştırmanın evrenini yerli 
ve yabancı markalarla aşina, elit ve alım gücü açısından da orta seviyede bir yapıya sahip tüketici 
grupları olması gerektiği düşünülmüştür. Araştırmanın keşifsel nitelikte bir araştırma olarak 
kurgulanması sebebiyle olması sebebiyle örneklemde seçilecek meslek gruplarının yargısal 
bir ön örneklemeye tabi tutulmasının yararlı olacağı kanaatini uyandırmıştır. Araştırmaya 
uygunluk açısından başlangıçta belirlenmiş olan 12’den fazla meslek grubu arasında erişim 
kolaylığı açısından dört meslek grubunun daha uygun olacağı değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini İstanbul’da yaşayan Uluslararası Meslek Sınıflaması ISCO 
08’de tanımlı profesyonel meslek gruplarından bankacı, doktor, öğretmen ve hemşireler 
oluşturmaktadır (TUIKAPP, 2012). Örneklem olarak bu meslek gruplarına mensup bireylerin 
tercih edilmesinin sebebi sosyal statü gereği markalı ürünleri tercih etme olasılıklarının ve bu 
markaları satın alabilecek düzeyde gelirlerinin bulunduğu varsayımıdır. Anket yoluyla, dört 
farklı özel bankada çalışan 107 bankacıya ulaşılmıştır. Bankacıların tamamını, bölge ve genel 
müdürlük çalışanları ile şube müdürleri oluşturmaktadır. İkisi kamu, biri özel olmak üzere üç 
farklı eğitim kurumunda çalışan 84 öğretmene, üç farklı devlet hastanesinde çalışan 80 doktora 
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ve 71 hemşireye ulaşılmıştır. Bahsi geçen meslek gruplarına mensup kişilere ulaşmanın oldukça 
güç olması, kolayda örnekleme yöntemini kullanmayı zorunlu kılmıştır. Ulaşılan kişilerden geri 
dönüş alınanlara ilişkin bilgiler (toplan 208 kişi) Tablo 1’de özetlenmektedir. Buna göre meslek 
gruplarından geri dönüş oranı %54-61 (bankacı%61, öğretmen ve hemşire %54, doktor %75) 
arasında gerçekleşmiştir.

Dört bölümden oluşan bir anket bırak-topla yöntemi kullanarak uygulanmıştır. Anketin 
ilk bölümünde İstanbul’da metrekare cinsinden en büyük ilk beş alışveriş merkezinde bulunan 
tüm markalardan İstanbul’da en yaygın mağaza ağı olan ilk on yerli ve ilk on yabancı markanın 
“yerli ya da yabancı” olarak menşeinin bilinip bilinmediği sorgulanmıştır. İkinci bölümde ise 
katılımcılardan, bu markalardan en iyi bilinen on tanesinin fiyat, kalite, tasarım ve marka imajı 
açılarından değerlendirilmeleri (10 puan üzerinden) istenmiştir. Bu kriterlerin belirlenmesinde 
PERVAL ölçeğinde belirtilen kriterler ile hazır giyim ürünlerinin en çok kullanılan 
değerlendirme kriterleri baz alınmış; ancak çok sayıda markanın aynı anda değerlendirilmesini 
teminen tasarımın; renk, beden, rahatlık gibi unsurları içerdiği; marka imajının ise ülke orijini 
etkisini ve sembolik faydaları içerdiği varsayımı yapılmıştır.  Üçüncü bölümde, değerlendirilen 
markalardan en sık tercih edilen ilk üçünün belirtilmesi istenmiş ve belirtilen mağazalardan bir 
gömlek için ödenmeye razı olunan tutar sorgulanmıştır. Anketin son bölümünü katılımcıların 
demografik özellikleriyle ilgili sorular oluşturmaktadır.

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik özellik f %

Cinsiyet                        
Erkek 81 39
Kadın 127 61

Yaş
21-30 104 51
31-40 74 37
41-50 25 12

Meslek

Doktor 60 29
Hemşire 38 18
Bankacı 65 31
Öğretmen 45 22

Şahsi Net Gelir 2000 TL altı 26 13
2001-4000 TL 124 63
4001-6000 TL 31 16
6001 ve üzeri 16 8

Araştırma bağlamında yer alan katılımcılara ilişkin demografik özellikler Tablo 1’de 
özetlenmektedir. Tablo incelendiğinde, katılımcıların yaklaşık %60’ının kadın, %40’a yakınının 
erkek olduğu görülmektedir. Yaş açısından bakıldığında ise ağırlıklı olarak katılımcıların 21-
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30 yaş grubundan olduğu görülmektedir. Şahsi gelir açısından incelendiğinde ise katılımcıların 
yaklaşık %63’ü 2001-4000 TL net gelir aralığındadır.

4.1. Markaların Menşei Bilgisinin Sorgulanması

Bilindiği gibi günümüzde firmalar ürünlerine marka ismi seçerken çoğu zaman yabancı 
çağrışımı yaptıracak isimler veya kısaltmalardan oluşan isimler seçme eğilimindedirler. Daha 
önce de bahsi geçtiği üzere ülkemizde hazır giyim sektörü markalaşma sürecine gelişmiş 
ülkelerden çok sonra dahil olmuştur. Bu durumda genel olarak, gelişmiş ülkelerin pazara 
sunduğu markaların imajı daha uzun bir süreç sonrasında oluşmuştur. Yerli firmaların 
marka ismi seçerken yabancı çağrışımı olacak kelimeleri seçme eğilimleri yabancı markaların 
marka imajının daha güçlü algılanıyor oluşu varsayımından kaynaklanabilir. Bu durumda 
öncelikli olarak değerlendirilen markalardan yerli ve yabancı olanların algılanan marka imajı 
değerlendirilmelerinin karşılaştırılması yerinde olacaktır. Ancak bu analizi yapmadan önce 
araştırma bağlamında tüketicilerin değerlendirdikleri markaların yerli mi yoksa yabancı mı 
(menşei bakımından) olduğu konusundaki bilgi seviyeleri incelenmeye çalışılmıştır. Çünkü, 
tüketicilerin markaların menşei algıları marka isimlerinde kullanılan yerli ve yabancı kelime ve 
karakterlerden etkileniyor olabilir. 

 Araştırma bağlamında yer alan markaların (yerli mi yoksa yabancı olduğu) bilinirliklerine 
ilişkin sonuçlar Tablo 2’de görülmektedir. 

         Tablo 2: Hazır Giyim Markalarının Menşe (Yerli-Yabancı) Bilinirliliği

MARKA ADI 
(Yerli) 

MENŞEİ 
BİLGİSİ (%)

MARKA ADI
(Yabancı)

MENŞEİ 
BİLGİSİ (%)

VAKKO   70 PIERRE CARDIN  82 
KİĞILI    99 ROMAN  47
SARAR   96 MARKS & SPENCER  97
D’S DAMAT   83 MANGO  83
KOTON   78 STEFANEL  97
LCW   74 TIFFANY  66
DEFACTO   74 BENETTON  96
COLLEZIONE   62 GAP 88
MUDO   62 TOMMY HILFIGER 100
MAVİ JEANS   95 LACOSTE 100
ORTALAMA 79 ORTALAMA 86

Tüketicilerin yerli markaların menşeini bilme oranı ortalama %79 iken, yabancı markalarda 
bu oranın ortalama %86 olduğu görülmüştür. Bu oranlar bu örneklemdeki tüketicilerin marka 
menşei konusunda bilinç düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer bir 
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bulgu, marka isimleri “Kiğılı, Sarar, Mavi Jeans” gibi Türkçe anlamı bulunan ya da Türkçe 
karakter taşıyan yerli markaların bilinirliğinin diğerlerine nazaran daha yüksek olduğu, 
bunu destekler nitelikte; Türkçe anlamı bulunan “Roman” markasının ise yabancı olduğunun 
bilinirliliğinin diğer markalara nazaran düşük olduğu görülmektedir. Roman markası dışarıda 
tutulduğunda, yabancı markaların bilinirlik oranı %90’lara yaklaşmaktadır. Yerli markalarda 
ise Sarar ve Kiğılı’nın dışarıda tutulması durumunda bilinirlik oranının %65-70’ler seviyesinde 
olduğu görülmektedir. Bu durum eğitim seviyesi lisans ve üstü olan bu örneklemde dahi, yabancı 
marka ismi kullanımının yabancı algılamaya neden olduğuna işaret etmektedir. 

Tüketicilerin yerli ve yabancı markaların marka imajı değerlendirmeleri ise Grafik 1’de 
gösterilmektedir. Tablo oluşturulurken en yüksek marka imajına sahip olan yerli ve yabancı 
markalar sıralanarak eşleştirilmiştir.

Grafik 1: Yerli ve Yabancı Hazır Giyim Markalarının Karşılaştırmalı Marka İmajı 
Algıları

En yaygın markaların seçildiği marka seti içerisinde genel olarak, yabancı markaların 
marka imajlarının yerli markalardan daha güçlü olduğu görülmektedir. Bu durum, firmaların 
neden yabancı çağrışımı olan marka isimleri belirlediklerini açıklamaktadır.

4.2. Markaların Kalite, Fiyat, Tasarım ve Marka İmajı Açısından Değerlendirilmesi

Rasyonel satın alma davranışında tüketici en az ödediği bedel kadar fonksiyonel ve 
sembolik fayda sağlamak isteyecektir. Çalışmada, tüketicilerin hazır giyim ürünlerinden 
sağladığı fonksiyonel faydalar, kalite ve tasarımla; sembolik fayda ise marka imajı ile ölçülmeye 
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çalışılmıştır. Ödenen bedel her ne kadar sadece fiyatla sınırlı tutulamazsa da markaların yaygın 
olması nedeniyle en azından ulaşılabilirlik açısından bir standardizasyon sağlandığı varsayımı 
yapılmaktadır. Bu varsayımlar çerçevesinde tüketici ödediği fiyat karşılığında kaliteyi, marka 
imajını ve tasarımı satın almaktadır. Eğer tüketicinin algıladığı fiyat düzeyi, yine algıladığı 
faydadan düşükse, tüketici ürünü satın alacak, aksi takdirde alternatiflerine yönelecektir. 

Araştırma anketinde katılımcılar, yirmi marka içerisinde en çok aşina oldukları 10 
markayı seçmişler ve bu markaları tasarım, kalite, fiyat ve marka imajı kriterleri açısından 10 
üzerinden değerlendirmişlerdir. Fayda başlığı altında toplanan kalite, marka imajı ve tasarımın 
puan ortalamaları alınarak ortalama müşteri değeri puanı oluşturulmuştur.2 Buna karşılık, 
ödenen bedel kapsamında ise algılanan fiyat puanlarının ortalaması alınarak aşağıdaki grafiğe 
aktarılmıştır. 

Grafik 2: Hazır Giyim Markalarının Algılanan Müşteri Değerleri

Grafik incelendiğinde bazı markaların, ödenen bedele nazaran yüksek fayda sağladığı 
görülmektedir. Bu markalar; Koton, Mango, Tiffany, LCW, Defacto, Collezione ve Mavi’dir. 
Dolayısıyla bu markalara düşük fiyatlandırma yapıldığını söylemek mümkündür. Tüketici 
algılarına göre ödenen bedelle hemen hemen aynı seviyede fiyatlandırılan markalar; Kiğılı, 
D’S Damat, Roman ve Mudo’dur. Son olarak; tüketicilere göre sağladığı faydadan daha yüksek 
fiyatlandırılan markalar Vakko, Sarar, Pierre Cardin, Marks & Spencer, Stefanel, Benetton, GAP, 
Tommy Hilfiger ve Lacoste’dur. Bu markalar ise aşırı fiyatlandırma yapılan markalar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

2 Burada sadece bu dört özelliğin kullanılmasının sebepleri arasında, a) bu özelliklerin literatürde de en yaygın kullanılan 
özellikler arasında olması, b) algılanan değerin belirlenmesinde bu dört özelliğin özellikle öne çıkan özellikler olması, ve c) 
ölçme ve değerlendirme açılarından tüketicilerin bu olgulara çok daha aşina olmaları sebebiyle uygulama kolaylığı sunması 
sayılabilir. 



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

145

   Yerli Ve Yabancı Hazır Giyim Markalarının Tüketici Zihnindeki Konumları  ...  ı KARATAŞ, ALTUNIŞIK.

Tüketicilere değerlendirmeye aldıkları 10 marka arasından en sık tercih ettikleri ilk üç 
markanın hangileri olduğu sorulmuştur. Bu markaların tercih edilme sıklıkları ise Tablo 3’te 
verilmektedir. 

Tablo 3: En Sık Tercih Edilen Markalar
Marka Tercih 

Sıklığı
Değerlendirme 

Sıklığı
Marka Tercih 

Sıklığı
Değerlendirme 

Sıklığı

Koton 127 188 Pierre Cardin 30 155
LCW 107 199 Benetton 28 139
Mavi 106 203 Lacoste 28 186
Mango 87 187 Vakko 28 208
Mudo 64 163 Gap 23 130
Defacto 50 140 D’s Damat 22 138
Kiğılı 41 166 Roman 19 136
Sarar 41 159 Tommy Hilfiger 15 149
Marks & Spencer 32 156 Stefanel 6 103
Collezione 32 154 Tiffany 6 118

Bu örneklem çerçevesinde en sık tercih edilen ilk dört marka sıralaması (sırasıyla; LCW, 
Koton, Mavi ve Mango) Azizağaoğlu ve Altunışık’ın (2011:46) araştırmalarındaki en sık tercih 
edilen ilk dört marka (sırasıyla; LCW, Koton, Mango ve Mavi) ile neredeyse birebir uyumludur. 

Diğer yandan, en sık tercih edilen ilk yedi markanın, tüketici algılarında dengeli ya da düşük 
fiyatlandırılan markalardan oluştuğu gözlenmektedir. Benzer mantıkla, aşırı fiyatlandırılan 
markaların yedisi ise diğerlerine nazaran daha az tercih edilen markalardır. 

Tabloda, dikkat çeken bir diğer husus Sarar, Marks&Spencer ve Tiffany markalarının 
öngörülen sıklıkta tercih edilmediğidir. Sarar ve Marks&Spencer, tüketicilere göre aşırı 
fiyatlandırılan markalardan olduğu halde sıkça tercih edilenler arasında yer almıştır. Benzer 
şekilde Tiffany’nin de düşük fiyatlandırılan markalardan olduğu halde en az tercih edilen marka 
olduğu görülmektedir. Bu üç markadaki öngörülmeyen sonuçların sebebinin araştırmanın 
varsayımlarından kaynaklandığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Araştırma, tüm kriterlerin 
tüketiciler tarafından eşit düzeyde önem arz ettiğini varsaymaktadır. Ancak, örneklem gelir 
düzeyi açısından Türkiye ortalamasının üzerindedir. Dolayısıyla, fiyatı önemsemeyen ya da 
diğer kriterlere nazaran daha az önemseyen katılımcıların varlığı olasıdır. Bu durumda, bu 
kişiler sağladıkları faydaya nazaran yüksek ücret ödeyebilecekler ya da yüksek fayda karşılığında 
düşük ücret olsa bile; sağladıkları fayda yaşam standartlarına göre yeterince yüksek olmadığı 
için ürünü satın almak istemeyebileceklerdir. Bu üç marka özelinde örnek vermek gerekirse; bir 
banka şube müdürü, Tiffany markasını fiyatına göre yüksek kaliteli bulsa bile gardırobundaki 
diğer markalara göre düşük kaliteli bulup, almayabilir.
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Markaların değerlendirilme sıklıkları incelendiğinde ise, en sık tercih edilen ilk 10 markanın 
8’inin en sık değerlendirilen markalar içerisinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin 
kullandıkları markaları daha iyi tanıyor oluşları nedeniyle bu markaları değerlendirmeye 
aldıkları söylenebilir. Bu yorumda mantıksal bir hata yoktur. Diğer yandan değerlendirme 
sıklığı konusunda ilk 10 marka içerisinde bulunan diğer iki marka ise Vakko ve Lacoste’dur. Bu 
iki markanın tercih edilme sıklıkları düşük olsa da değerlendirmeye alınmalarının sebebi net bir 
konumlandırma yapmış olmaları nedeniyle tüketicilerin ürünlerini sıklıkla satın almasalar da 
marka hakkında yorum yapabilecek kadar zihinlerinin net olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Diğer yandan tüketici, zihninde bir markaya tam puan vererek diğerlerini ona göre belirleme 
ihtiyacı içerisinde de olabilir. Her iki yorum da tüketici zihinlerindeki işleyiş konusunda ipucu 
vermektedir.

Tüketicilerin algıladıkları faydayı oluşturan tasarım, kalite ve marka imajı ayrı ayrı 
ele alındığında ise aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır. Fiyat çizgisinin diğer kriterlerin 
dışında bulunması algılanan faydanın algılanan fiyata nazaran düşük kaldığı, fiyat çizgisinin 
içeride kalması ise algılanan faydaya nazaran daha düşük fiyat algısının bulunduğu anlamına 
gelebilmektedir. 

Grafik 2: Hazır Giyim Markalarının Değerlendirme Ortalamaları

Grafik incelendiğinde tüm markaların araştırma bağlamında ele alınmakta olan dört 
özellik açısından uyum içinde olduğu görülmektedir. Bu, ise marka imajı açısından aşırı 
çarpıklıkların bulunmadığı şeklinde yorumlanabilir.
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Marka menşeleri göz önünde bulundurulduğunda on yabancı markanın yedisinde 
(Lacoste, Tommy Hilfiger, GAP, Stefanel, Marks&Spencer, Pierre Cardin, Benetton) algılanan 
fiyatın algılanan faydalardan daha yüksek olduğu, on yerli markanın ise ikisinde (Vakko 
ve Sarar) algılanan fiyatın algılanan faydalardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 
dağılımlardan, yerli ve yabancı markalara tüketiciler açısından atfedilen değerlere ve yine 
markaların konumlandırmalarına yönelik çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Bu örneklem 
çerçevesinde, İstanbul’da faaliyet gösteren en yaygın hazır giyim markaları içerisinde tüketicilere 
en yüksek değeri yaratan markaların ağırlıklı olarak yerli markalardan oluştuğu ve yine bu 
örneklem çerçevesinde yabancı markaların ağırlıklı olarak sağlanan faydaya nazaran yüksek 
fiyatlandırıldığı görülmektedir. 

4.3. Markaların Kalite ve Fiyat Algıları

Hooley ve arkadaşlarının (1998:106) belirttiği konumlandırma kriterlerinden ikisi (kalite 
ve fiyat) seçilerek markaların algılama haritası çıkarılmaya çalışılmıştır.  Belirtilen kriterlerden 
kalite ve fiyatın seçilmesinin nedeni fiyatın ödenen bedelle ilgili sorgulanan tek kriter olması, 
kalitenin ise diğer faktörlere göre marka bağlılığı üzerinde yüksek etkiye sahip olmasıdır 
(Azizağaoğlu ve Altunışık, 2011:52).

Fiyata göre konumlandırma hususunda firmaların dikkat etmesi gereken bazı temel 
konular vardır. Düşük fiyat stratejisinin başarılı olabilmesi için işletmenin sürekli bir biçimde 
maliyetlerini kontrol edebilmesi gereklidir. Diğer yandan pazarda fiyat duyarlılığı yüksek olan 
bir kesimin bulunması şarttır. Yüksek fiyat stratejisinde ise, işletmeler bilinçli olarak kendi 
markalarının ayrıcalıklı addedilmesi için ürünlerine yüksek fiyat belirlerler. Yüksek fiyat 
stratejisine genellikle yüksek kalite ve yüksek imaj da eşlik etmektedir. Dolayısıyla yüksek 
fiyat konumlandırması yapan markaların kalitelerinin en azından algılanan fiyat düzeyinde 
algılanıyor olması gerekir.

Bu şekilde yer alan 45 derece köşegen ekseni markanın fiyat-kalite açısından dengede 
olduğunun göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında, araştırma bağlamında yer almakta olan yirmi 
markadan onyedi tanesi ortalama olan 5 orijinli eksenin üzerinde yer aldığı görülmektedir. 
Dolayısıyla, markasız ürünler ve yaygın olmayan satış ağına sahip diğer markalar da göz önünde 
bulundurulduğunda, yaygın mağaza ağına sahip olan hazır giyim markalarının kalite ve fiyat 
açısından belli bir standardı yakaladığı görülmektedir. 

 Markaların köşegen ekseninin sağında ya da solunda olması fiyat ve kalite düzey 
algılarının birbirinden farklılaştığını göstermektedir. Eksenin solunda yer alanların algılanan 
kaliteye nazaran daha yüksek fiyat düzeyinde bulunduğu, sağında yer alanların ise tüketici 
açısından kalitesine nazaran düşük fiyatlı olduğunu söylemek mümkündür. Kalite ve fiyatın tek 
başına marka tercihini açıklaması mümkün olmasa da Koton, LCW ve Mavi markalarının en sık 
tercih edilen markalar olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Bu markaların köşegenin sağında 
yer alan 4 markadan üçü olması rastlantı değildir.
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Grafik 3: Hazır Giyim Markalarının Fiyat-Kalite Bağlamındaki Konumları

Grafik 3’te hem kalite hem de fiyat ekseni paralel olan kesik çizgiler, ilgili özellik açısından 
tüm markaların ortalamasını teşkil etmektedir.3 Tüm markalar dikkate alındığında tüketici 
algıları açısından ortalama kalite değeri 6.8 iken fiyat algısı 7.0 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ortalama olarak belirtilen nokta araştırma bağlamında yer alan 20 markaya ilişkin ortalama 
değeri ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, markalardan bazılarının ortalama değere yakın 
iken (örneğin, Benetton, Kiğılı, Stefanel), bazılarının ortalamanın altındaki alanda (örneğin, 
LWC, Collezione, Tiffany, Mango, DeFacto) ve bazılarının ise ortalamanın üzerindeki bölgelere 
(örneğin, Sarar, Tommy Hilfiger, Vakko, Lacoste, Roman) yerleşmiş olduğu görülmektedir. Bu 
ise literatürde yer alan konumlandırma olgusunun işlemekte olduğunun bir göstergesidir.  

Yapılan yorumları örneklemin gelir düzeyi ve markaların segmentasyonları göz önünde 
bulundurarak değerlendirmekte fayda vardır. Bu örneklemin algıladığı fiyat, Vakko, Lacoste 
gibi prestijli markalarda yüksek olabilir; ancak bu markaların hedef müşterilerinin daha yüksek 
gelir grubu olduğu düşünülürse, bu kişilerce yapılacak fiyat değerlendirmelerinde algılanan 
fiyat düzeyi düşebilir. Ancak marka örneklemi en yaygın mağaza ağı olanlardan seçilmiş olması 
nedeniyle konumlandırma konusunda genel durum hakkında yine genel bir bakış vermesi 
açısından anlamlıdır.

4.4. Şahsi Gelir ve Fiyat Algısı İlişkisi

Doğru bir marka konumlandırması pazar bölümlemesi ve hedef pazar seçiminden sonra 
gerçekleştirilmelidir. Tüketicileri gelir durumlarına göre bölümlendirmek ve hedef pazarı 
bu kritere göre seçmek ise oldukça sık kullanılan bir metottur. Markaların hedef kitlelerinin 
3 Burada algılama haritalarının çıkarılmasında grafik yöntem tercih edilmiştir. Bu amaçla çok boyutlu ölçekleme veya ayırma 
analizi yöntemleri de kullanılabilirdi. Bu analiz yöntemleriyle verilerin analiz edilmesi başka çalışmalarda ele alınabilir.  



Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 10 * Yıl 2015

149

   Yerli Ve Yabancı Hazır Giyim Markalarının Tüketici Zihnindeki Konumları  ...  ı KARATAŞ, ALTUNIŞIK.

gelir durumu dikkate alınarak konumlandırıldığı varsayıldığında, algılanan fiyat düzeyleri 
göz önünde bulundurularak aynı gelir seviyesindeki tüketicileri hedef kitle seçmediklerini 
öngörmek mümkündür. Örneğin; Collezione, orta-alt gelir grubu mensubu bireyleri hedef 
kitle seçerken, Vakko yüksek gelir düzeyli bireyleri hedef kitle olarak seçmektedir, denebilir. 
Ancak, tüketici zihinlerinde markalar diğer markalara göre konumlandığından markaların 
görece konumlarının benzer şekilde algılanması beklenmektedir. Bu öngörüden yola çıkarak 
markaların fiyat algısının gelir grubuna göre değişip değişmediğini ölçmek amacıyla bağımsız 
grup t-testi yapılmıştır. Diğer demografik özellikler açısından da karşılaştırmalar yapıldı, ancak 
sonuçlarda anlamlı farklılıklar gözlenemediğinden burada irdelenmemiştir. 

Tablo 4:  Küresel Marka Bilinç Düzeyi Yüksek ve Düşük Grup – Bağımsız Grup t-testi

Grup 
ortalamaları t-testi

Grup ortalamaları
t-testi

  Marka Yüksek Düşük t sd p* Marka Yüksek Düşük t sd p*
Kiğılı 6,53 7,55 -3,94 157 ,001 LCW 4,37 4,25 ,414 189 ,679
Vakko 9,20 9,24 -,225 194 ,82 Tiffany 5,04 5,61 -1,65 113 ,100
Sarar 7,69 8,16 -2,05 151 ,041 Defacto 4,06 5,05 -2,59 134 ,010
Pierre 
Cardin

7,70 8,08 -1,41 146 ,16 D’s Damat 7,38 7,94 -2,01 129 ,046

Mudo 6,24 6,74 -2,13 154 ,034 Collezione 3,97 4,72 -2,30 145 ,023
Roman 7,25 7,77 -1,76 128 ,080 Benetton 6,84 7,65 -3,30 132 ,001
Marks & 
Spencer

7,18 7,91 -2,80 147 ,006 Tommy 
Hilfiger

8,64 8,60 ,127 142 ,899

Koton 5,24 6,21 -4,19 179 ,001 Gap 7,32 7,94 -2,00 123 ,048
Mango 5,74 6,46 -2,95 177 ,004 Lacoste 9,10 9,15 -,239 178 ,811
Stefanel 7,35 7,20 ,480 97 ,632 Mavi 7,40 7,91 -2,53 193 ,012

Tablo 4 gelir düzeyi düşük olan tüketicilerin genel olarak markaların fiyatlarını gelir 
düzeyi yüksek olan tüketicilere göre daha yüksek algıladıkları görülmektedir. Ancak bu durum 
12 markada istatistikî açıdan anlamlıdır. İki grubun da aynı algıladığı 8 marka şunlardır: Vakko, 
Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Lacoste, Stefanel, Roman, LCW ve Tiffany. Bu markalardan ilk beşi 
daha önce aşırı fiyatlandırılan markalar kategorisindedir. Roman dengeli fiyatlandırılan; LCW 
ve Tiffany ise düşük fiyatlandırılan markalardandır. Dengeli fiyatlandırılan markaların çoğunda 
tüketicilerin fiyat algısı değişmektedir. Daha doğrusu tüketicinin zihnindeki fiyat ekseninde en 
ucuz ve en pahalı markalar yerini aldıktan sonra diğerleri onlara nazaran konumunu alıyormuş 
gibi bir yorumda bulunmak yanlış olmayacaktır. En sık tercih edilenler arasında olmasalar bile, 
sık değerlendirilen markalardan olan Lacoste ve Vakko’nun aynı zamanda gelir düzeyi yüksek ve 
düşük olan tüketiciler tarafından aynı algılandığı görülmüştür. Bu durum tüketicilerin referans 
markalar belirlediği ve diğerlerini onlar üzerinden değerlendirdiği yorumunu desteklemektedir. 
Bu durumda en pahalı ya da en ucuz algılanan markaların piyasadaki fiyat dalgalanmalarından 
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daha az etkileneceği yorumu yapılabilir. 

Bu yorumlara ek olarak gelir düzeyi yüksek olan grubu 4000 TL üzerinde şahsi geliri olan 
kesim olarak belirlediğimizi hatırlatmakta fayda vardır. Vakko, Tommy Hilfiger gibi markaların 
çok daha yüksek gelir grubunu hedef seçmiş olabilecekleri göz önünde bulundurulduğunda, bu 
hedef kitlenin algıladığı fiyat düzeyinin de gelirlerine göre bu örnekleme nazaran daha düşük 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Grafik 4: Gelir Düzeyi Yüksek ve Düşük Olan Tüketicilerin Fiyat Algısı

Gelir düzeyine göre fiyat algılarındaki farklılıklar grafiğe aktarıldığında her ne kadar düşük 
gelirli grup markaları yüksek gelir grubuna nazaran daha pahalı algılasa da markaların fiyat 
algılarına göre birbirlerine nazaran konumlarında bir değişiklik olmadığı dikkat çekmektedir 
(Bkz. Grafik 4). Dolayısıyla fiyat algısının bazı markalar için gelir düzeyi değişkeninden 
etkilendiği görülmekte ancak markaların fiyat açısından birbirlerine nazaran konumlarının 
gelir düzeyi değişkeninden etkilenmediği görülmektedir. Bu durum tüketici zihinlerindeki 
marka konumunun diğer markalara nispetle belirlendiği öngörüsünü desteklemektedir.

4.5. Ürün Bazında Hazır Giyim Markalarına Ödenmeye Razı Olunan Tutar Bazında 
Marka Konumlarının Tespit Edilmesi

Tüketicilerin belirtilen markalardan dört tanesini seçerek bu markalara bir gömlek ve bir 
kazak için ödemeye razı oldukları tutar sorulmuş ve bir kazak için ortalama 96 TL, bir gömlek 
için ortalama 75 TL ödenebileceği sonucuna varılmıştır.4 Bu tutarlar, örneklemin orta-üst düzey 
gelir grubu mensuplarından oluşması durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Şekil 3 incelendiğinde çizginin eğimine, başka bir deyişle ödenmeye razı olunan fiyata 
göre markaların dört kümeye ayrılabileceği görülmektedir. Bunlardan birincisi düşük fiyat ve 
kalite grubudur. Bu kümede sadece bir yabancı marka (Tiffany) bulunurken, üç tane yerli marka 
(LCW, Collezione ve DeFacto) bulunmaktadır. İri ve İnal’a (2011:465) göre LCW orta-üst grubu 
4 Bu çalışma bağlamında gömlek ve kazağın seçilmesinin sebebi araştırma bağlamında yer alan markaların tamamı için tüketicilerin satın alma 
olasılığı yüksek olan ve bütçe açısından herkesin kaldırabileceği bir ürün türü olması ve tüm markaların bu ürün grubunda faaliyet göstermekte 
olması gereğidir.
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hedef kitle seçmektedir. Bu çalışmada LCW markasının ekonomi grubu markaları içerisinde 
yer almasının nedeni örneklem seçiminin farklılığından kaynaklanıyor olabilir. Ancak yine 
de en yaygın markaların eş zamanlı değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda bu 
çalışmadaki bulgular İri ve İnal’ın çalışmasına ters düşmektedir. Collezione markası ise Erdem 
(2010:381) tarafından alt sınıf marka olarak sınıflandırılmıştır ki; bu bulgu çalışmanın bulguları 
ile örtüşmektedir.

İkinci grup, ucuz grup ile orta grup arasına konumlandırılmış bulunan bir nevi ara-geçiş 
markaları olarak nitelenebilecek olan Koton, Mavi, Mudo ve Kiğılı markalarıdır. Mavi, daha önce 
Erdem (2010:381) tarafından da orta segment bir marka olarak sınıflandırılmıştır. Dolayısıyla 
Mavi’nin konumu bu araştırmada da benzerdir. Üçüncü grup markalar, konumlandırma stratejisi 
olarak hem üst segmentten müşteri alırken hem de alt segmentten müşteri alabilmektedir. Bu 
gruptaki markalar, ortalama (vasat) olarak algılanan ve fiyat olarak da ortalama olarak ödenmeye 
razı olunacak fiyat etrafında seyreden markalardır. Bu grupta Benetton, Pierre Cardin, Ds’Damat, 
Stefanel, Marks&Spencer ve Sarar yer almaktadır. Dolayısıyla segmentler arası dolaşan müşteri 
grubunun arzularına da hitap eden bir yapıda konumlandırma yapmaktadırlar. Dördüncü grup 
markalar ise üst segment olarak da nitelenebilecek olan pahalı markaların bulunduğu gruptur 
ki, burada sadece bir yerli marka (Vakko) bulunmaktadır. Tommy Hilfiger markası bu çalışmada 
en üst segment markalar arasında yerini almıştır. Bu durum, orta segment bir marka  olduğunu 
belirten Erdem’in (2010:381) çalışması ile örtüşmemektedir. 

Markaların kalite ve marka imajlarının ortalamalarına bakıldığında; en ucuz kümedeki 
markaların kalite kriterinin 4,30-5,40 aralığında, marka imajı kriterinin ise 4,7-5,7 aralığında 
notlandırıldığı görülmektedir. Bir sonraki geçiş kümesindeki markalarda kalite kriter aralığı 6,2-
7,7’ye, marka imajının aralığının ise 6,41-8’e çıktığı görülmektedir. Bu seyir, sonraki kümelerde 
de yükselerek devam etmektedir. Dolayısıyla, tüketici zihninde markaların fiyat-kalite algısı 
açısından farklı konumları bulunmaktadır. 

Şekil 3: Marka Bazında Bir Kazağa Ödenmeye Razı Olunan Tutar ve Algılanan Fiyat Düzeyi*
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*Noktalar, algılanan fiyat düzeyinin göreceli konumlarını;   kareler ödenmeye razı olunan 
tutarları göstermektedir.

Tüketicilerin satın alma davranışında zihinsel olarak bilinçli ya da bilinçsiz  “toplam fayda/
toplam maliyet” hesaplamasından hareketle alışveriş yaptıkları varsayımından yola çıkıldığında 
ödenmeye razı olunan tutar aslında o ürüne ya da markaya atfedilen değerle aynıdır. Çünkü 
tüketici en azından verdiği değerin tam karşılığını ya da fazlasını almak isteyecektir. Bu 
durumda markaların genel fiyat düzeyi algıları ile ödenmeye razı olunan tutarları eş zamanlı ve 
karşılaştırmalı incelemek gerekmektedir. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ülkemizde markalaşma çalışmalarının yoğunluk kazandığı ve ihracatın önemli bir 
kalemi olan hazır giyim sektöründe yurtiçi piyasada faaliyet gösteren en yaygın yerli ve yabancı 
markaların konumlarına dair yapılan bu araştırmada yerli markaların ağırlıklı olarak alt-orta 
sınıf markalar olduğu yabancı markların ise ağırlıklı olarak orta-üst sınıfta yer aldığı görülmüştür. 

 Yabancı markaların marka imajının daha güçlü algılanıyor olması nedeniyle yerli 
markaların bazılarının da yabancı çağrışım yapan marka isimleri kullandığı görülmektedir. 
Tüketiciler bu nedenle bazı markaları yerli olduğu halde yabancı menşeli sanmaktadır. Bu 
durum yerli markaların menşeinin yabancı markalara nazaran daha az biliniyor olmasıyla 
sonuçlanmaktadır. Yine de öğrenim düzeyi yüksek olan bu örneklemde marka menşeinin yerli-
yabancı bağlamında bilinç düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. 

 Diğer yandan her ne kadar yabancı markaların genel anlamda marka imajı yüksek 
algılansa da tüketicilerin marka tercihi aşamasında pek çok kriteri bir arada değerlendirerek 
karar verdiği görülmektedir. Bu çalışma, tüketicilerin sadece sağlanan faydaya odaklı karar 
vermedikleri; ödedikleri bedel karşılığında sağladıkları faydayı analiz ettiklerini göstermektedir. 
Tüketiciler birim fiyat karşılığında sağladıkları birim faydayı gözetmektedirler. Yerli ve yabancı 
marka bağlamında incelendiğinde ise tüketicilerin yerli markalardan birim fiyat karşılığında daha 
yüksek fayda sağladıkları; dolayısıyla da yerli markaları daha sık tercih ettikleri görülmektedir. 
Sonuç olarak, yerli markaların daha yüksek müşteri değeri yarattığı yorumunda bulunmak 
mümkündür.

Tüketicilerin marka konumlandırma konusunda zihinlerinde süreçlerle ilgili olarak da 
referans marka belirlediklerine dair ipuçları elde edilmiştir. Bu referans markalara nazaran diğer 
markalar zihinlerde yerini almaktadır. Bahsi geçen bu referans markalar Vakko gibi yüksek ve 
LCW gibi düşük fiyatlı markalardır. Orta ve geçiş markalarının fiyatlarının daha düşük gelirli 
bireyler tarafından daha yüksek algılandığı görülürken; referans markalarında fiyat algılarında 
istatistikî açıdan bir fark görülmemiştir. Dolayısıyla tüketicilerin “en pahalı” ya da “en ucuz” 
markaları belirlerken gelir düzeylerinden bağımsız tespitler yaptıkları görülmüştür. Bu konudaki 
diğer bir tespit de her ne kadar gelir düzeyi düşük grup genel olarak markaları daha pahalı 
algılasa da markaların birbirlerine göre fiyatlarını benzer sıralamaya koyduklarıdır. 
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 Sonuç olarak, yerli markaların halâ dünya ölçeğinde rekabet edecek güçlü üst segment 
markalar olma yolunda kat etmesi gereken mesafenin olduğunu belirtmek yerinde olacaktır.

6. KAYNAKÇA

Altunışık, R., Ş. Özdemir, Ö. Torlak (2012), Modern Pazarlama. 5. Baskı. Sakarya: Değişim 
Yayınları.

AMA (2014). Dictonary: Brand. https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.
aspx?dLetter=B. (13.06.2014)

Aydınol, P. (2010), Marka Konumlandırmada Tüketici Algılama Haritaları: Bir Uygulama. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE.

Aytuğ, S. ve N. Özgüven (2011), Pazarlama Yönetimi. 1. Baskı. İzmir: Detay Yayıncılık.

Azizağaoğlu, A. (2010), Sembolik Tüketim: Ürünlerin Sembolik Özelliklerinin Satın Alma 
Davranışı Üzerine Etkileri. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü.

Azizağaoğlu, A. ve R. Altunışık (2011) “Hazır Giyim Markalarının Fonksiyonel ve Sembolik 
Özelliklerinin Algılanan Kalite ve Marka Bağlılığı Üzerine Etkileri.”,  Tüketici ve Tüketim 
Araştırmaları Dergisi, 3.2, s. 41-54.

Bhat S. ve S. K. Reddy, (1998) “Symbolic And Functional Positioning Of Brands”, Journal of 
Consumer Marketing, 15. 1, s. 32 – 43.

Chernatony, C. L., R. F. Dall’Olmo (1998) “Defining a “Brand”: Beyond The Literature With 
Experts’ Interpretation” Journal of Marketing Management, 14.5, s. 417-443.

Çalık, G. (2004) “Tekstil Sektöründe Markalaşmada  Markanın Hukuki Statüsünün 
Belirlenmesinin Önemi”, Tekstilkent Dergisi. 6: 52. http://www.istanbulpatent.com/tr/
mak_tekstilsek.htm (05.11.2012).

Dimofte, C. V., J. K. Johansson, R. P. Bagozzi (2010) “Global Brands in the United States: 
How Consumer Ethnicity Mediates The Global Brand Effect” Journal of International 
Marketing, 18.3, 81-106.

Erbaş, A. (2006) “Marka Sadakatinin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkileri; Ayakkabı 
Sektöründe Klasik Ayakkabı Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma” Yüksek Lisans Tezi. 
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erdem, Ş., S. Karsu, E. Memiş, O. Yıldız, (2010) “Denim Pazarında Marka Konumlandırmalarının 
Karşılaştırılması”, Marmara İİBF Dergisi, Yıl 2010, Cilt 28, Sayı 1, S. 351-384.

Güleryüz, Ç. (2011), Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Tekstil Sektörü Ve Geleceği. Tezsiz 
Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hooley, G., A. Broderick, K. Moller (1998) “Competitive Positioning and the Resource-Based 



154

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
The Journal of KAU IIBF | Vol 6 * Issue 10 * Year 2015

KARATAŞ, ALTUNIŞIK.  ı A Study On The Relatıve Posıtıons Of Domestıc And Foreıgn Apparel Brands ... 

View of the Firm” Journal of Strategic Marketing, 6(2), 97-115.

İri, R., M.E. İnal (2011), “Bir Hazır Giyim Markasının Pazardaki Değişiminin Hikayesi: LC 
Waikiki Örneği”,  Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi,  Yıl 2011, Cilt 16, S.1,  
s.445-469. 

Kim, Mi-Jung (2007), Consumer Perceptions of Apparel Products in Internet Shopping, UMI 
Microform, Amerika Birleşik Devletleri.

Kırdar Y. (2005), “Marka Stratejilerinin Oluşturulması; Coca-Cola Örneği”, Review of Social, 
Economic & Business Studies, Yıl 2005, Sayı 3/4, S. 233-250.

Levitt T. (1980), “Marketing Success Through Differentiation of Anything” Harvard Business 
Review, 83-91.

Özçelik D. ve Ö. Torlak (2011),  “Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki 
İlişki: Levis ve Mavi Jeans Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, Yıl 2011, Sayı 3, 
S.361-377.

Park, C. W., B. J. Jaworski ve D. J. Maclnnis (1986) “Strategic Brand Concept-Image Management” 
Journal of Marketing, 50.4, s. 135-145.

Sweeney J.C., G.N. Geoffrey (2001), “Consumer Perceived Value: The Development of a Multiple 
Item Scale”, Journal of Retailing, Yıl 2001, 77, s. 203-220. 

Torlak, Ö. ve R. Altunışık (2012). Pazarlama Stratejileri: Yönetsel Bir Yaklaşım. 2. Baskı. İstanbul: 
Beta Yayınları.

TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu), (2012), Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması 
ISCO 08,  http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/SiniflamaSatirListeAction.
ustKod=2&seviye=1&detay=E&turId=null&turAdi=&satirId=2687543 , (20.12.2012)




