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Dergimizde yayrnlanan yazr Iar, l<aynal< gdsteri lerel( al t nttnabi I i r

Dergimiz bilimsel igerikli hakemli dergi l<onumundadtr.

Dergimize gondereceoiniz her turlr.l l(atkl
ve elegtirileriniz mutlal<a dederlendirilip

cevap land | fl lacal(tr r.

editiirden
Tekstil sel<tor yayrncrlrgr iqerisinde daha ilk sayrsrndan itibaren teknik ve iEeril<
kalitesini tutturmu! olan dergimiz Tekstil-Turkiye LiEuncL.i saytstnda da dopdolu
bir kapsamla ol<uyucularrnrn l<argrsrna grl<ryor. En temel ilkemiz olan herhangi
bir l<urum ya da l<urulu5un scizculiigLinu ustlenmel<sizin ve tum Turl<iye'yi kuqatacak
tarzdal<i yal<lagrmrmrz ilgili mercilerden hak ettigi takdiri gormektedir. Al<ademisyen-
pratisyen (i5adamlarr) ve burol<rasi arasrnda ortal< ses olugturmal< hususundal<i
misyonunda ne l<adar hakir oldudumuzu daaynca gdrmel<ten mutlulul< duymal<tayrz.

Bu sayrmrzda yal<lagan bir tehlil<e olarak 2005 yrlr ve l<otalarrn l<aldrrrlmasr
l<onusunu ozellikle iglemek istedil<, Ne yazrl< l<i uzun yrllarrn biril<imi olaral< tekstil
sel<tdrunu sarsabilecel< olan l<t.iresei duzlemde l<otalarrn l<aldrrrlmasrna iligkin ne
igadamlarr di.izeyinde ne de ozellikle devlet l<atrnda ciddi bir haztrltl<
gortjlmemektedir. DLinya Ticaret Orgutu'nce (oT0) kademeli olaral< l<otalarrn
l<aldrrrimastna dair alrnmrg olan l<ararrn 2005'ten itibaren uygulama zemini
bulmasr 5imdiden bizleri birtakrm tedbirlere yoneltmelidir, dLigLincesindeyiz. Ancal<
ulkemizin iEinde bulundulu ve hala gol<unu ve etkilerini izerimizden atamadt!tmtz
el<onomil< l<riz bizi bu ycinde bir dLigunceye yclnlendirememekte, gLinubirlil<
pol itikalarr n arasrnda da bodulup gitmekteyiz.

Dunya, l<[iresel dLizlemde paktlagrrken Tiirl<iye safrnr belirlemede hala bir l<arar
verememiq, bu belirsizlil< ise ozellikle yal<rn vadede tel<stil sektorunde ciddi
agmazlara sebebiyet verecel<tir. Zaten bu zamana degin birikmig olan sorunlara
her geqen gun yenisi eklenirl<en trylesi bir rel<abet ortamrnda sektdrun yagayabilecedi
tehlil<eleri dugunmel< bile istemiyoruz.

Ameril<a'nrn muttefil<leii olaral< Israil ve Urdun'e sadiadrdr ve yeni bir l<avram
olan "Nitelikli Sanayi Bolgeleri l<onsepti", bagbal<anrmrz Saytn Billent Ecevit'in
son Ameril<a seyahatinde de gundeme geldigi halde, bu l<onu kamuoyunda yeterince
tartrgrlmamrgtrr. 0ysa Ameril<a'ya yaptrgrmrz ihracatrn dnunde en buyuik engel
olan tekstil l<otalarrnrn l<aldrrrlmasr l<onusunda "Nitelil<li Sanayi Bdlgelen" bizim
iEin bir Etktq nol<tasr olaral< ele alrnmasr gerel<ir. Ancak yine burada ozellikle
siyasilerimizin Lizerinde durmasr gerel<en husus ise Israil ile ilgili iliEkilerimizin
iyi l<urulmasrdrr.

Yine bu saytmtzda ozellikle siyasi partilerimizin il ve ilEe bagkanlrl<larryla yapmt5
olduiumuz gdrii5melerde, tel<stil sektcirLjnun politik arenadaki gorLiniimunu
sorgulamal< istedil<.

Toplumumuzun tum l<esimlerinin birle5tigi ortal< nol<talardan biri olan futbolun
uluslar arasr boyuta tagrndr$r Dulnya l(upasr heyecanrnrn sardr!r bugunlerde, biz
futbolu tekstille ilintiledil< ve sponsorlul< l<avramrndan yola qrkarak MilliTaktm
forma sponsoru Adidas ile genel bir gorL.igme yaptrk. Ilerleyen sayrlarrmrzda
cjzellikle moda, marl<a ve sponsorlul< Uzerine altyapr olugturmaya Ealrgacagtz.

Ayflca...
Tum bu gundemle bo!ugurken en ufal< bir yorgunluk duymadrirmrzr ozellikle
belirtmel< istiyoruz. Ta ki, birtal<rm firmalarrn ya da l<igilerin ozellil<le roportaj
taleplerimizi bazr anlamsrz gerel<Eelerle geri Eevirmeleri tel< uzLintu kaynabrmrz.
Halbuki inanctmtz, bilginin paylagr ldrkga gogalaca{t yonL.indedir.

Herl<esin kigisel b.irikim ve becerileri aynr zamanda bu ulkenin de degerlerini
olugturmaktadrr. 0zellikle ardrmrzdan gelen nesle brral<abilecelimiz tel< somut
gey olan doirulartmtzr ve bildiklerimizi payla5mal<ta hasislik yapmamal< gerekti6i
duguncesinfeyiz.

Ucretsiz da!rttrlrmrz dergimizin ilk gLinun 5evl< ve heyecanr ile daha genig kitlelere
yayrlabilmesi iEin onkogul olan "maddi" destedin ilan qeklinde surmesi gerektidini
de ayrrca belirtmek istiyoruz. Bu l<onudaki mevcut deste!inizin artaral< surmesi,
ticari kaygtlar tagrmayan tekstil-turkiye dergisinin yagamasr iEin bir zorunluluktur.

Yeni sayrmrzda gdrugmek di leqiyle!
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Murat l<0qAR
editor@tel<sti l-turl<iye com
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Yrd. Dog. Dr. Refika Bakollu Marmara Universitesi i.i.g.r iEletme Biitiimii
Arg. Giir. Erdal YrlmazMarmara Universitesi i.i.g.r isretme Biiliimii

tercihleri Sadece erl<el< katrlrmcrlar aErsrndan durum
de!erlendi rildi ginde de bi.iyul< bir degiii kl il< gdritlmemel<te
yalnrzca spor gomlel< tercihi biraz 

-daha 
artmal<tadrr.

$ekil 2. Erl<el< l<atrlrmcrlar iEin
ig giyimi tercihleri

utrt(|enut9tntn aKStne efl<et< g0mjeK gtytmtnt Eol< tazla
etkilemeyece!ini ortaya l<oymugtur. gel<il 1,de de giirulebilecegi
gibi ankete l<atrlanlarrn sadece %11,i briyle bir durumda artrl<gibi ankete l<atrlanlarrn sadece %11,i briyle bir durumda arti
gomlel< giymeyecedini sijylemis, %3Z,lil< bir l<esim ise klasigomlel< giymeyecedini sijylemis, %3Z,lil< bir l<esim ise klasil<
gomlel<ler yerine spor gcimlel< giyece$ini belirtmigtir. Buna
lcarqn Y"52,8'lik bir l<esim seQme Sanst olsa da is verinde l<lasil<
gomlel< giyinmeyi tercih etmel<tedi r.

bel<lendiginin aksine erlcel< giimlel< giyimini qol< fazla
$el<il 2'den de gorrilebilecegi gibi erl<el< l<atrlrmcrlarrn tercihi
giimlel< giymeme noktasrnda yol}gtyat spor gcimlel< tercihindeo/"36,3'e grl<arl<en klasik gdmlel< ve l<ravat takama oranrnda
l<uEul< bir dLigme goze Earpmal<tadrr.
g<jmlel< tercihinde ise ciddi bir dedis
SonuEta erl<el< katr lrmalarrn-lZ
vazgeqmeyecegini dile geti ri rl<en top
serbest brral<rlsa dahi ig yerine g

Global rekabettin gittil<ge artan etl<isi, yerel pazar bilgisinin
merkezi rineme sahip olmasrnl ve dolayrsryla yerel pazarlartn
incelenmesi ve analizini zorunlu hale getirmel<tedir- Gtjnijmuz
I<ogullarrnda firmalar artrk ulusal pazarlarda da yogun bir
global rel<abet basl<rsr altrndadrrlar. Global rekabetin etl<ilerini
kendi ulusal haztr giyim ve tekstil pazanmtzda da grizlemlemeye
baglad r grm rz bu diinem lerde, iizel I i l(le hazr r giyim endtjstrimizi n
uluslararasr relcabete ve etl<ilerine hazrr olmasr zorunludur. Bun ar artrl< sel, sezgisely a'hare ne bilimsel
Y lerini ol dogrultudau imlerini l<lrfrrsatlaryaratmal< rden bilimsel Eallgmalar ayrrca,sel<tordeo e arzlazlagnnengellenmesinde
aracrlrl< s Bu amaElarla gomlel< pazarr
segmantasyonunu yapmaya yone I i l< ol arak ge rgel<legti rdi! im iz
ara$trrmantn/ gomlel< satrn alma davranrg ve egilimleri ile ilgili
bolrimrinu sunmaktayrz.

Bankacrlrl< sel<tdrunrin'beyaz yakalrlar, olaral< tanrmlanan

II. BULGULAR
e alrnan ill< soru, firmalarda giderel<
im giinlerinin erl<el< gdmlel< giyimini
eyece!inin tespitine yiinelil<tir. "SeEme
e nasrl giyinerel< giderdi?,, sorusuna

verilen cevaplar aslrnda serbest giyime iligl<in trendin

$ekil t. SeEme gansr olsa banl<acrlarrn ig giyimi

Cevaplamayan

seEme Sanst olsa banl<acrlarrn

Cevapiamayan
).,0%
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belirtmigtir.

(Paul&Sharl<, Tommy H ilfiger, Lacoste, IVI &S vb.) surel<li satrn
alrnan marl<alar iEindeki paylarr toplam olaral< T"g,2,dir.

$ekil 3. l(ategorilerine gore marl<a tercihleri

l(atr lrmcrlarrn su anda gardrroplarrnda bulunan man<atann
yeniden l<ategorilegtirmesi ile elde edilen sonuElar $el<il4,tel<i
daU r I r mr gostermektedi r.

$ekil 4. l(ategorilerine gore sahip olunan marl<alar

Qel<il 4'de gdrr.ilen en btiyr.il< degigiklik yerli gomlek marl<alarr
i E i n o ran lardaki deg i gi m lerd ir. 7"52,6, ltl< "su rel<l i al I nm,,

l<ar5rlrl<, ' segeneii /"30,3
r. Aynr gel<il larrnrn da sahiplik
n az aa Qarpmal<tad tr.
in ardtndan nrn belirlenmesine
laral< bul ulacal< olursa:

Ill< odaya l<onulmasr gerelcen tespit marka bairmlrlr dLizeyleridir.
Anl<et formunda sorulan "en son aldr!rnrz gcimle marl<asr?,,,
"bir once sattn aldtdtntz gomlel< marl<ast?ltve' r.irekli satrn
aldr!rnrz gdmlel< marl<ast?" sorularrndan y a Erl<rlaral<, ilave
kontrol sorularrnrn yardrmryla bagr lrlr l< duzevleri
tanrmlanm rgtlr.

$ekil 5. Gomlel<te marka ba!rmlrlrk drizeyleri

$el<il 5'ten gorulebilecegi gibi bagrmlrlrli duzeyleri arasrnda
oransal aErdan Eol< belirqin bir farl<
ile marka ba!rmlrsr (sadakat) olan
en kiiqul< l<ategoridir. 7.40,9'lul< |

il<en 7.32,8'lil< bir l<esim ise her
degildir.

Marl<alr bir gomlegin sattn alrnmasr esnasrnda saln atma
l<ararrnrn l<im tarafrndan verildi0i sorusuna iligl<in veriler ise
gekil 6'dal<i gibidir.

$ekil 5. Markalr gomlel< satrn almada aile fertlerinin rolu

l(atrlrmcrlarrn "/"34,).'i sattn alacagt gomlege kendisi karar
verirl<en, gomlek tercihini yapmal<ta,
"/"26,8'lt l< tercihi e5leri taraftndan
yaprlmak rzca erl<el< l<atrlrmcrlar iEin
incelendig deqi5imler goze Earpmaktadrr
(gel<il 7), y"6I,B'i gomlel< tercihlerl.ni
l<endileri yapmal<tadrr. Egi ile birlil<te gomlel< satrn alma l<ararrnr
veren efl<el<

$ekil 7. Erkel< l<atrlrmcrlar iEin marl<alr gomlel< satrn almada
aile fertlerinin rolu

l<atrlrmcr oranr ise "/"I9'dur. Genel ortalamalara gcire dramatik
dugug ise "e rar verir" seEene!inde yaganmal<ta ve soz
l<onusu oran 'den /o6,9'a dugmel<tedir. Buna gdre erl<el<
gdmlegi satrn almada l<arar verenler a!rrlrl<la erkel<lerdir.
l(atrltmcrlarrn y"42,3'i sLjrel<li olaral< aldrl<larr markanrn
belirlenmesinde daha rincel<i l<ullanrmlardan elde ettil<leri

Spor Giyim

l<rleilk Marl<alar

Cevap Vermeyen

Yerli Giyirn
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tecrubelerin en rinemli unsur oldu!unu dile getirmiglerdir. Siirel<li
belirli bir marl<ayr satrn almada ikinci en onemli fal<tcir gcimlegin
fiya[ (/.23,D iken, i.rEuncu en onemli fal<tor ise marl<anrn
bel<lenti lerle uyugmasrdl r (%14,O.
l(atr lrmcrlarrn satrn aldrl<larr gomlel<leri hangi ma!azalardan
aldrl<lar cevaplar (Qel<il 8) ise alrrlrl<lr olarak
gomlek gmr5 malazalar (7"35,8) ile btiyLll<
peral<en (%35,4). Beyaz yalcalrlar agrsrndan
semt pa srz urunler 1"9,3 oranryla l<uEtil< bir
a!trlrga

$ekif 8. Gomlek satrn almada ma\aza tercihleri

Banl<acrlar, gomlel< satrn alma l<ararr vermeden 6nce madaza
tercihlerini tablo 2'de gorrildugti gibi yapmal<tadrrlar. Buna
gore, katrlrmctlann o/"57,2'si gezmeden belirli ma!azalara
giderel< gomlegini satrn almal<ta, y.I7,l,'lil< bir l<esim ise Eeqitli
maiazalan dolagmasrna ralmen yine de belirli ma!aialarr
tercih etmel<tedir. Bagl<a bir degigle l<atr lrmcrlarrn "A68,3,i
grimlek satrn almal< iEin belirli malazalara gitmektedir.

$ekil 9. Gomlel< satrn almada tercih edilen dcinemler

Ayrrca l<atrlrmctlann /"60,8'i gomlekte yenilil<leri ve modayr
tal<ip etmedil<lerini, /"37,8'i ise modayr tal<ip etti!ini belirtmigtir.

$ekil I0. Gomlel<te yenilil<leri ve modayr tal<ip etme egilimi
Bu mal<ale EerEevesinde son olaral<, katrlrmcrlarrn pazara yeni
bir gomlek marl<asr Etkmast halinde satrn alma egilimlerinin
nasrl olacairna iligl<in veriler sunulacaktrr ($el<il 11). $el<ilden

1 4 8***,"ostit-turkiye com

sadece r l<esimi pazara yeni grkan bir markayll<esinlil< elini, "/.Z,4,lAl< Eol< l<iiEul< bir l<esim ise
yeni ma Ie deneyecelini belirtmigtir. Ancal< buyul<
Eolunlu bu l<onuda tam da kararlr olmadrgl grize
carpma

$ekil 11. Pazara yeni giren bir gomlel< marl<astna yrinelil< satrn
alma eqilimi

rrr. soNUQ vE (iNERiLER
Erl<ek grimle elil< olarakgergel<legtird satrn alma
tercihlerinin ulumuz bu
Ealr5mada, ndirilmesi
gergevesinde u lagr lan sonuglar gu gel<i ldedi r:

tasarlm ve uretiminde bu noktayr dikl<ate almalart yararlt
olacal<trr.

Pazara iligkin genel bir dejerlendirme yaprldrdr zaman 'gomlel<te
uzmanlaqmrg firmalar'n pazarda daha gLiElu bir pozisyonlarr

de gririrlebilecegi qibi

Cevap Vermeyen
r,6%

Diqer

Semt Pazarl

Peral<endeci ler

Cevap Vermeyen



olduiu izlenimi edinilmektedir. Genel bir degerlendirme ile
ve ri lere bakr ld r ! r zaman beyaz yal<al r lan n; marl<a te rci h leri n in
grimlekte uzmanla5mts markalarrndan yana oldu!u (%52,r,
gardrropta bulunan marl<alarrn gomlel< markalarr adrrlrl<lr
oldugu (%30,3), giimlel< satrn alrrl<en tercih edilen maiazalarn
giimlel< rizerine uzmanlagmrg mapazalar oldupu (%35,8)
gijrulmel<tedir. Ancal< bu ill< izlenim aslrnda yanrltrcrdrr.
Aragtrrma gergevesinde elde edilen bulgulara biraz daha
derinlemesine bal<rldrUr zaman paz bagltltl<
duzeylerinin oldukga dtigul< oldulu (%26 mektedir.
Ayncapazarn Eol< b0yuk bir go$unlu! zarayeni
bir markanrn girmesi halinde bu y deneme
egilimindedir. Bu durum pazardal<i hiEbir markanrn pozisyonunun
sa!lam olmadr!rna dair <jnemli ipuglarr vermel<tedir l<i bu
gergeklil<'g<jmlel< marl<a baglrllUr ile gdmlel< satln alma faktijrleri
arasr ndal<i i I i gl<iye yone I i l< o I aral< yayr n lamaya hazt rladtltmtz
bir diler aragtrrmamrzda da dolrulanmrgtlr.

Satrn almada suirel<liligi sa!layan unsurlar ele alrndr!r zaman
trii<etici lerin a0 r rl I l<l r olaral< "oncel<i l<ul lanlmlardan edini len
tecrubeler"den yo I a qr l<tr larr 9ci rti I mel<ted i r. Bey az yal<al I lan n
o/o73,6'st bu fal<tijru si.irel<li satrn almalarrnda belirleyici
unsurlardan biri olaral< tanrmlamrslardrr. 0nceki satrn almalarda

ati

llk
ile
lar

tarafrndan yeterince dederlendirilemedi!i sonucuna
ulagrlmal<tadlr. Sr.irel<li satrn almayr sadlayan il<inci en onemli
fal<tijr ise "fiyat"trr (%64,3). Yapllan aragtrrma, sel<tdrde fiyat
elasti lciyeti nin Eo l< dugri l< o ldugunu gdstermel<ted i r. Yi ne marl<a
badlrlrl< oranrnrn dugtil< olmasr ile paralel olan bu bilgi mevcut
marl<alarrn pazar konumlarrnr bel i rlerl<en hassas davranmalarrnrn
ne l<adar rinemli oldu$unu gosterm ne l<arsr
pozisyonlarrnr belirleyici diler bir fal mtjsteii
bel<lentilerini l<argrlama" diizeyidir. %4E,B,i
yine oncel<i satrn almalarr ile ilisl<il rsr-irel<li
satrn almalarr iEin o markanfn bel<lentileri ile uyugmasr
gerekti!ini bel i rtmiglerdi r.

Pazarlamada urunu satrn alan birey l<adar ve hatta daha fazla
satrn alma l<aranm veren l<iqi cjnemlidir. Bilindigi gibi ijzellil<le
tantttm faaliyetlerinin satln alma l<ararrnr veren lcisi [.izerinde
odal<lanmasr bu faaliyetlerin etl<inligi aErsrndan belirleyici
olmal<tadlr. Bu agrdan bakrldrgr zaman gcimlel< pazarrnda satrn
alma l<ararrnr l<imin vermel<te oldugu ijnemli bir nol<tadlr. Erl<ej<

crlarr olan erl<el< calrsanlar a
nde, satrn alma l<aiarr igrrlrklr
an verilmel<te olduiu gdrillme
rar verme oranr %19,6'drr. Satr

tamamen egine brral<an l<esim ise sadece %6,9'lul< bir b0yul<liige
sahiptir. Bu veriler bayan Ealrqanlardan gelen bilgilerle de
desteklenmel<tedir. Bayan Ealrganlar da erl<el< giimleli satrn
almada l<aran eglerinin verdi!ini dile getirmiglerdir (%4D.
Bayan Eallganlarrn sadece /"14,6'sr bu l<ararr l<endilerinin
verdi!ini, y.27,I'i ise satrn alma l<ararrnr esi ile birlil<te
verdil<lerini belirtmiglerdir. Buradan da goriiiAbilecegi gibi
erl<el< gomle$i pazarnda adlrlrl<la satrn almada l<arar verici
aynr zamanda asrl l<ullanrcr olan erl<el< Ealrganlardrr.

Beyaz yal<alrlarn T"68,2' si belirli maiazalara giderel<
giimleklerini satln almal<tadrr. Ayrrca yine beyaz yal<alrtarrn
gcimlek almal< igin y"35,4'i btiy0l< perakendecileri tercih
ederl<en, y"35,8'i gomlek izerine uzmanlagmr5 marKatann
ma$azalar nt te rci h etmekted i r. Be I i rl i ma$azal ara g iderel<

gomlel< satrn alan l<esime yrinelil< olaral< de!erlendirilme
yaprldrdrnda da sadece gdmlel<te uzmanlagmrg mapazalarn
tercih edilme orant Y.42'ye Erkmaktadrr. Giyim malazalarrnrn
tercih oranr ise %20 dolaylarrnda kalmal<tadrr.

Ayrrca beyaz yal<alrlar a! rrlrl<lr olaral< (/"39,Q ihtiyag duydu l<larr
zaman gcimlel<lerini satrn almal<tadrrlar. Bagl<a bir deyiqle beyaz
yal<alrlarrn onemli bir Eo!unlulu iEin sezon ya da indirim dirnemi
farl< etmemel<tedir. Yalnrz bu nol<tada sel<tdrdel<i fiyat
el asti l<iyeti n i n diigi.r l< o ldulun un un utu I mamasr ge rekme kted i r.
Indirim dirnemlerine oncelil< veren y"32,5'lil< bir l<esim il<inci
bliyul< orana sahiptir l<i bu da fiyata l<argr olan duyarlrlrdr
desteklemel<tedi r. Beyaz yal<al r larrn sadece %10,6'sr ozel I i kle
sezon dcinemlerini tercih ederl<en, "/"6,9'u iizellil<le indirim
donemleri ni tercih etmel<tedi r.

Son olaral< beyaz yal<alrlarrn erl<el< gomledinde yenilil<leri ve
modayr takip ed ip etmedi I<leri aragtr rr ld r! r nda, beyaz yal<al r larr n
Y"60,6'stntn yenilil<leri ve modayr tal<ip etmedil<leri (genelde
l<lasi l< Eizg idel<i grim I el<le ri terci h etti l<leri), sadece T.37,8' inin
gomlel<teki yenilikleri ve modayr takip ettil<leri belirlenmigtir.

Bu aragtrrma her ne l<adar Istanbul'dal<i beyaz yakalrlarrn
erl<ek gomlel< satln alma edilim ve davranrglarrnr genel diizeyde
tanrmlayrcr bir rjzellige sahipse de gomlel< satrn alan mtigterilerin
qol< tipil< bir btjlr.imirnde odal<lanmayr sa!ladr$rndan gdmlel<
pazarrndaki satrn alma davranrg ve egilimleri hal<l<rnda genel
duzeyde bilgi sundugu stiylenebilir. Ancal< yine de toplumsal
bLitun l<atmanlan l<apsayacal< gel<ilde yaptrdrmrz bir diger
aragtrrma ile bu aragtrrma sonuglarr kargrlagtrrrlaral< yaprlacal<
bir delerlendirme bu l<onuda daha sa|lrl<lr ve bilimsel bir sonucu
verecel<tir.

Bugtin gol< l<aba gozlemlerle dahi Tirl<hatr giyim ve tel<stil
firmalannrn l<iiresel rel<abet basl<lsrnr gittil<Ee artan oranda
hissettil<lerini ve bu rel<abet dtizeyinin gelecel<te qol< daha fazla
artaca! rnr i leri siirmel< olanal<l rdr r. Guniimiiz l<tiresel rekabet
ve bilgi toplumu gerEel<li$i, yerel firmalarrn rel<abet avantajr
sa!lamada yerel pazar bilgilerinin merl<ezi bir role sahip
olmasrna yol aEmal<tadrr. Yaptr!lmrz aragtrrmanrn en cinemli
bulgularrndan biri hiEbir hazrr giyim firmasrnrn gcimlel< pazarrnda
dayanrl<lr bir l<onum elde etmemig olmasr ve gu andal<i yerlerinin
l<olayca sarsrlabilecek duzeyde bulunmasrdrr. Tel<stil ve hazrr
giyim sektorun0n cizellikle Tiirl<iye'de daha fazla analizci olmasr
ve firmalarrn iEsel ve drgsal buyume yolunda emin adrmlarla
ilerlemeleri gerekmel<tedir. Bu anlamda hazrr giyim
firmalarrmtzn pazara iligl<in l<endi sezgilerinin de$eri
yadsrnamaz. Ancak rizel I i l<le bel i rl i buyii klill<lerden son ra pazann
analitil< olarak dederlendirilmesi, pazara iligl<in
segmantasyonlarrn bu doIrultuda yaprlmasr ve bityrime
frrsatlarrnrn bu EerEevede olugturulmasl gerel<mel<tedir. Hazrr
giyim firmalarrnrn analitil< bir EerEevede pazar stratejilerini
olugturup uygulamada kendi biril<im ve sezgilerini kullanmalarr,
tjdrenme egrilerinin artmasr ve sahip oldul<larr yerel bilgi
dUzeyinin yal<alanamamasr iQin onemli bir zemin olu5turacal<tlr.
Erl<el< gcimlegi pazarr segmantasyonu sa!layacak verileri ortaya
Erkarma amaElr olaral< yaptldrmrz aragtrrmamrzrn satrn alma
davranrg ve eUilimleri bdlLimij ile ilgili verilerinin, g<imlel<
pazarnda rekabet eden ve hatta hazrr giyim ve tel<stil sel<tor0nde
faaliyet gcisteren firmalanmrza ulusal rel<abet guClerin
arttr rr I masr nda ve pazarlama. stratej i I e ri n i n o I u5tu ru I masr nda
yardrmcr olmasrnr dilemel<teyiz. z,"(t
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