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ÖNSÖZ
Önsöz yazmak oldukça güçtür. Bir anlamda elinizdeki yapıtın vitrini oluşturuyorsunuz. Okuyucunun kitabı eline aldığında yapacağı ilk şeylerden birisi kapağına ve ardından içindekilere, önsöze bakmaktır. Rezal Koç’un bu
çalışmasına ilişkin ön bir şeyler söylemeye, yazmaya çalışmak da, kitabın
konusunu nedeniyle gösteri çağı tartışmalarının ağırlığını hissetmeden olanaksız.
“İmaj her şeydir, her şey imajdır” dendiğinde ve imaja ilişkin bir şeyler
söylemeye çalışmak, İster istemez insanı, tarihin çok eski karelerine yönlendiriyor. Sokrat’ın savunmasına baktığınızda imajı bir başka yüzüyle yakalıyorsunuz. Diyojen’ın fenerle gündüz vakti sokakta insan araması, ayrı bir
gösteri. Platon’un mağara eğretilemesinden yorumları yine bir başka gönderme. Marcuse Graf’ın Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde
6 Mayıs 2009’da yaptığı bir konuşmada; “İmaj her şeydir, her şey imajdır”
diyerek, “bugünün görsel kültüründe medya ve sanatın yapıcı ve yıkıcı fonksiyon la rı”na değinir. Graf, bu konuşmada der ki; “...yeni bir iktidar, yeni bir
hegemonik sistem görüyoruz. Bu sistemin ismi ‘görsel kültür’. Hepimiz her
gün binlerce, milyonlarca imaja maruz kalıyor, onlardan besleniyoruz. Bazı
bilgilerle, kendi gözlerimizle görmeden önce dijital ortamda, televizyonda,
gazetelerde karşılaşmaktayız. Bu görsel bombardıman, plastik sanatlar için
sorunlu ve tehlikeli bir ortam yaratıyor. Sonuç olarak bunların %90’dan fazlası sanayiden gelen, kapitalist sisteme ait olan, bize bir şey satmaya çalışan, yozlaşmış, popülist imajlar.”. Sanatın bu yapı İçerisindeki muhalif konumuna gönderme yapan Graf’ın değerlendirmelerini iletişim, halkla ilişkiler
boyutuyla yorumlamaya kalktığımız da, Rezal Koç’un derinliklerini vermeye
çalıştığı büyük bir akademik titizlikle ortaya koyduğu yapıtı dikkate değer bir
referans oluyor.
“İmaj”ın kavramsal çerçevesi ortaya koymaya çalışan Rezal, gerçekleştirdiği yoğun literatür taramasıyla imaja ilişkin tüm boyutları mercek altına
alıyor. İmajın oluşum aşamalarını, çeşitlerini ayrıntılarıyla aktaran Koç, imajı
sektörel boyutta sorgulamaya çalışarak, imajın sektörel yansımasını da irdeliyor.
Rezal Koç, imajın sektörel analizini bütün boyutlarıyla ortaya koyduktan
sonra, Türkiye için çok önem taşıyan ve belki de en fazla söz sahibi olabileceğimiz alanlardan birine taşıyor konuyu. Deri ve deri mamulleri sektörünün
mihenk noktalarını verilerle ortaya koyan Koç, bu verilerin oluşturduğu tablonun “imaj” boyutunu da sektörel boyutta gerçekleştirdiği alan çalışmasıyla ortaya koyuyor. Çok yoğun emekle gerçekleşen bu çalışma, öncelikle

3

REZAL KOÇ BASKI.indd 3

28.07.2010 16:01:25

Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü

sektörün kendini tanımlaması, konumlandırması ve algısı açısından dikkate değer sonuçlar sunuyor. Satır aralarında Koç’un vermiş olduğu bilgiler,
yaptığı yorumlar, sektörün iç dinamiklerini, kendi muhasebesini tüm ayrıntılarıyla belirginleştiriyor. Bu çalışmanın Türk ekonomisinin önemli bir ayağı
olan deri sektörüne İlişkin gerçekleştirilmesi de ayrıca büyük bir katkı olarak
değerlendirilmelidir. Bu nesnel yaklaşımın, akademik duyarlılığın bütün sektörler için elzem olduğunu ve Rezal Koç’un çalışmasının da diğer sektörlere
dönük imaj değerlendirmelerine kaynaklık edeceğine inanıyorum.
Bu verimli ve yararlı çalışmanın tüm iletişim dünyası ve deri sektörü tarafından hak ettiği İlgi ve desteği bulması dileğiyle...

Prof.Dr. Suat GEZGİN
İstanbul - Temmuz 2010
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YAZARIN ÖNSÖZÜ
İmaj zihinlerde oluşan bir olgudur. Bu olgunun bilimsel olarak ölçülmesi konusunda literatürde tartışmalı modeller olmasına rağmen konu iletişim
ve pazarlama biliminin ilgi alanında olmasından dolayı üzerinde yoğun incelemeler yapılan bir kavramdır. Bu bakımdan imaj kavramının ifadesi konusunda literatür doygunluk aşamasına gelmiştir. Fakat çalışmanın literatür taramasında imaj kavramın bir çok çeşidi olmasına rağmen yeni bir bakış açısı olan sektör imajı öğesiyle ilgili çok az tanımla karşılaşılmıştır. Ayrıca Türk
deri sektörü konusundaki istatistiki verilerin, sektörün kendi özel yapısından dolayı gerçekleri yansıtmaması ve eksik olması, çalışmada karşılaşılan
ikinci zorluk olmuştur.
Bu bağlamda çalışmanın konusunun oluşmasına ve her türlü zorluğu aşmamda, idari çalışmalarının yoğunluğuna rağmen yardımcı olan danışman
hocam Sayın Dekan Prof. Dr. Suat Gezgin’e; çalışmanın sistematiği ve gelişmesi aşamasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Dekan Prof. Dr. Ahmet L.
Orkan’a ve Sayın Prof. Dr. Aydemir Okay’a; çalışmanın araştırma bölümünde
yardımcı olan Sayın Araş. Gör. Korhan Mavnacıoğlu’na teşekkürü bir borç
bilirim.

Rezal KOÇ
İstanbul - Temmuz 2010
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GİRİŞ
Çağımızda, teknolojinin hızla gelişmesi sonucu büyük değişimlerin yaşanacağı tartışılmaz bir gerçektir. Değişimin tek değişmeyen kavram olması dolayısıyla kişi ve kurumların toplumsal durumları, iletişim yapıları ve ihtiyaçları geçmişe göre büyük farklılıklar göstermektedir.
Kişilerin toplumdaki istek ve ihtiyaçlarının artması, kitle iletişim araçlarının
ve teknolojinin etkisiyle yeni değerlerin kazanılması, kurumların da kişiler gibi
çevreleri ile olan ilişkilerine daha farklı bir anlam katmıştır. Bu durum kurumları,
çevrenin istek ve beklentileri ile birlikte hareket etmeyi hedefleme durumunda
bırakmaktadır. Bu bağlamda kişi ve kurumlar toplumu daha yakından tanımaya
ve kendilerini çevrelerine tanıtma işlevini yerine getirmeye yönlenmişlerdir. Bu
yönlenmenin tecimsel yardımla yapılması halkla ilişkilerdir.
Halkla ilişkiler çok geniş bir alanı kapsamakta ve herkesin kurallarını uygulaması gerektiği bir bilim dalı olmasına rağmen özellikle kurumlar tarafından ciddi
olarak uygulanmaktadır. Çünkü kurumlar, pazardaki rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için yalnızca ürünlerini geliştirmenin yeterli olmadığını görmüş ve hedef kitlenin gözünde sağlam bir yer edinebilmek için, olumlu bir imaj oluşturmanın gereğini anlamışlardır.
İmaj, kişi, ürün ve kurum hakkında düşünülenlerin bütünüdür. Dilimizde görünüş, görüntü, resim, fikir, kavram ve çoğunlukla da imge sözcüğüyle karşılanan imaj, bir kişi veya nesnenin görüntüsel, resimsel benzeridir.
İmaj, bir kişi veya kurumun diğer kişi ve kurumların zihinlerinde isteyerek
ya da istemeyerek bırakmış olduğu, hizmetle ilgili personel, kullanılan araçgereçler ve çevresi hakkındaki fikirler, anlayış ve değerlerdir. Diğer bir deyişle bireyin kişi, ürün ya da kurum hakkındaki izlenimleridir.
Olumlu imaj, organizasyonun devamlılığı ve stratejik başarısı için bir gereklilik olmuştur. Belirli bir ürüne veya hizmete yönelik olumlu bir imaj oluşturma çabalarının sonucunda görülen fayda yalnızca satışın artması değildir. Örgüt olumlu imaj sayesinde doğru çalışanları işe alabilir. Sadece çalışanları değil başarısı için ihtiyaç duyduğu analistleri, yatırımcıları, müşterileri ve ortakları da örgüte çekebilir. Güçlü bir imaj örgüte duygusal bir katma değer ekler, onu
ayırt edilebilir ve inanılır kılar, bu da rakiplerden bir adım öne geçilmesine olanak verir.
Ayrıca imaj, insanların satın alma kararlarını dayandıracakları temellerin karmaşık, iç içe veya eksik olduğu durumlarda, karar vericilere doğru olan bilgi akışının yetersiz ya da onların karar vermelerini zorlaştıracak derecede fazla olduğu durumlarda ve zaman darlığı gibi çevresel etmenlerden kaynaklanan ve karar verme sürecini tıkayan koşulların varlığında karar vericilerin kararlarını etki-
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lemekte rakiplere göre avantaj sağlar.
Bu avantajları sağlayan imajın olumlu olması için kişi ve kurumların, halkla
ilişkiler yöntemlerini doğru olarak uygulaması şarttır. Ayrıca imajın oluşum aşamaları ciddiyet ve titizlikle hatasız olarak uygulanmalıdır.
Bu gerçeğin farkına varan kişi ve kurumların ötesinde artık iş kolunun
bütünü olarak adlandırabillecek sektör ileri gelenleri yalnız kendilerinin değil
bir bütünün imajı oluşturduğunu görmüşlerdir. Yapılan araştırmalar toplumsal
algılamada bir bütünlük olduğu ve bundan dolayı aynı işkolunun bir üyesinin
olumsuzluğunun diğer üyeleride etkileyebildiğini ortaya koymuştur. Bundan dolayı kurulan birlik, kooperatif, dernek, vb. gibi kuruluşlar sektörün genel imajının
olumlu hale gelmesinin rekabet ve artı değer bağlamında faydalı olduğunun bilincine vararak hareket etmeye başlamışlardır. Buna yakın zamanda televizyon
reklâmı olarak karşımıza çıkan fındık tanıtımı örnek olarak gösterilebilir. Firma
adı olmaksızın yapılan fındığın yararlarını anlatan reklâm, genel talebi arttırmış
ve bundan bütün sektör faydalanmıştır.
Bu bağlamda sektör imajının değiştirilmesi; uygulama örneği Türk deri sektörü çalışma konusunu oluşturmaktadır.
Deri, insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı ilk malzemelerden biridir. İlkel çağlarda örtünme amaçlı kullanılırken, daha sonra savaşlarda
kın, üzengi olarak stratejik önemi olan bir malzeme olmuştur. Türklerin dericiliğe başlamaları bazı kaynaklara göre 600 yıl önceye, bazı kaynaklara göre ise,
2000 yıl önceye dayanmaktadır. Başlangıç tarihi konusunda bazı değişik görüşler bulunsa da, Türklerin İstanbul’da dericilik yapmaları, Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’u almasından hemen sonra başlamıştır. 15. yüzyıldan bu yana Türkler
tarafından yapılan dericilik, 20 yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. 1970’lerden itibaren ekonomide giderek artan
bir rol oynamış, emek yoğun bir üretim şekline sahip olması nedeniyle de geniş istihdam yaratıp dünyada söz sahibi olacak hale gelmiştir. Küreselleşmenin
ve pazarın gelişimiyle varmış olduğu konum Türk deri sektörünün Dünya’da etken olabilmek için imaj çalışmalarına ihtiyacı olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda büyük oranda ihracata yönelik faaliyette bulunan, birçok kola
ayrılan, deri sektörünün mevcut imajının tespiti ve olumlu imaj yaratma çabasının sistemleştirilerek model haline getirilmesi, çalışmadaki amacı oluşturmaktadır.
Bu çabanın sistemleştirilerek model haline getirilip bütün sektörlere uygulanabilir hale getirilmesi çalışmanın nedenidir. Bu neden ‘’olumlu hale getirilen
imaj, sektörün kalkınmasına yarar sağlamaktadır’’ varsayımına dayanmaktadır.
Çalışmanın kapsamı olarak çok geniş bir alana yayılan deri sektörünün için-

2

REZAL KOÇ BASKI.indd 2

28.07.2010 16:01:25

Rezal KOÇ

de deri işleme kapasitesi olarak İtalya’dan sonra ikinci sırada yer alan, dünyadaki küçükbaş derinin yüzde yetmiş beşini işleme kapasitesine sahip, üretiminin yüzde doksan beşini ihraç eden deri hazır giyim sektörü seçilmiştir. Bu seçimin bir başka nedeni deri hazır giyim sektörünün artık üretim, döküm ve satışa yönelik bir yapılanmadan, tüketim eğilimleri doğrultusunda ürün konseptlerinin oluşumu ve pazarlamaya yönelik bir yapılanmaya yönelirken kaynaklarını da bir tasarım ülkesi olmak ve kendi özgün tasarımlarını, markalarını dünyaya satmak için kullanmak durumunda olmasıdır.
Çalışmanın birinci bölümünde literatür taraması yapılarak imaj kavramı ve
imajın oluşum aşamaları, nörobiyolojik aşamadan başlanarak algı ve tutumlar
ile beraber ele alınacaktır. Bölümün devamında imaj çeşitleri olan kişisel imaj,
ürün imajı, marka imajı, kurum imajı ve sektör imajı başlıklar altında incelenecektir.
Günümüz rekabetçi ticaret ortamında aynı pazarı paylaşanlar, aynı kaygıları
paylaşıp, aynı konuya odaklananlar sektörü oluşturmaktadırlar. Sektör kelimesi birlik adıyla ikame edilmek istense de gerçekte benzer ürün ve ya hizmet üzerinde çalışanlardır.
Bir sektörün dışarıya yansıttığı görüntü olan sektör imajı, sektör kimliği etkilerinin, çalışanlar, hedef guruplar (müşteriler, ortaklar) ve kamuoyu üzerindeki sonucudur.
Sektör kimliği, saptanmış bir sektör felsefesi, uzun vadeli olarak belirlenmiş
bir sektör hedefi ve tanımlanmış, istenen bir imaj temeline dayanmaktadır. Bir
başka deyişle, sektör kimliği için oluşturulan, sektör felsefesi, sektörel tasarım,
sektörel davranış ve sektörel iletişim çabalarının sonucunda sektör imajı şekillenmektedir.
Sektör imajı ile kurum imajının bileşenleri aynı olmasına karşın uygulamada
farklıdır. En büyük fark yönetim yapısı yani hiyerarşi ile otorite dengesizliğidir.
Çalışmanın getirmiş olduğu yenilik olarak sektör imaj oluşum modeli olan ‘’Güç
Odağı Modeli’’ birinci bölümün içinde anlatılacaktır. Sektör imajının oluşumu
için ortaya atılan güç odağı modeli kurum imajı modelinden projeksiyon yapılarak ortaya çıkmıştır. Modeller arasındaki en belirgin fark sektörü oluşturan
öğelerinin kurumlar olması ve her bir kurumun kendi imajının olmasıdır.
Kurumların imajlarının paydaşlığından ortaya çıkan sektör imajının planlı
olarak oluşturulabilmesi için, hukuki temeli olan, örgütlenme şeması açık, ekonomik yapısı belirlenmiş, maddi geliri kanunla sabitlenmiş, kamu ve sektör üyelerinin birlikteliği ile örgütlenmiş açık ve sürekliliği olan bir yapıya ihtiyaç vardır.
Bu yapı çok başlılığı ortadan kaldıran ortak bilinci bilimsel temellerde hareket
ettiren, eşgüdümü mantık ve dünyanın şartlarına göre oluşturan idari kadrosu
ile sivil bir odak olmalıdır. Modelin birinci öğesi olan güç odağının bir başka de3
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yişle bu üst kurumun hem devlet hem de sektörün üyeleri tarafından maddi ve
düşünsel olarak desteklenmesi, sağlıklı ve etkin bir yapıda oluşturulmuş olması,
sektör imajının nedeni olan hedeflenen sektör kimliğinin oluşturulabilmesi için
bir yükümlülüktür.
Sektör imajının nasıl olduğu konusunda birinci derecede sorumluluk sahibi
olan güç odağı neye göre imajı değerlendirecektir? Bu sorunun kontrol edilebilir
cevabı tecimsel amaçlı sektörler için şu önermedir: ‘’Olumlu imaj satışı ve karlılığı arttıran imajdır.’’
Bu bağlamda imaj politikası sektöre, kuruma, ürüne veya bir markaya belli bir imaj vermeye yönelmiş olan, kar politikasına dahil olan tüm tedbirlerdir.
Bunlara dahil olanlar, konumlandırma, ürün yaratımı, fiyat politikası, imaj reklamı, halkla ilişkiler tedbirleri ile dağıtım yollarının seçimidir.
Bu tanımların ışığında ikinci bölümde çalışmanın uygulama konusu olan deri
ve deri mamülleri sektörünün imajı, Türk deri sektörünün tarihsel gelişimi, mevcut ekonomik yapısı, rekabet gücü ve stratejileri, literatürün taranması, yurt
içi ve yurt dışındaki sektör ileri gelenleri, konuyla akademik olarak bağı olanlarla yapılacak yüz yüze görüşmeler sonucunda ifade edilecektir. Ayrıca sınırlanmış konu olarak Türk deri hazır giyim sektörünün genel yapısı ve Güç Odağı
Modeli’ne göre Türk deri hazır giyim sektörünün imaj oluşum süreçleri tek tek
ele alınarak incelenecektir.
Üçüncü bölümde ‘Türk deri hazır giyim sektörü imaj analizi’ adı altında
bir sormaca yapılacaktır. Bu sormacanın örneklemi Aralık iki bin altı yılında
İstanbul’da yapılan deri fuarına katılan işletme sahipleri, yöneticileri ve üst düzey çalışanları olacaktır. Buradaki amaç sektörün imajını değiştirebilme erkine
sahip olan sektör ileri gelenlerinin Türk deri hazır giyim sektörünün mevcut durumu hakkındaki temel algılamalarını ve vizyonlarını somut olarak saptamaktır.
Bu bağlamda, ilk olarak sormacaya katılan deneklerin demografik özellikleri ve
çalıştıkları pazarlar sorulacaktır. İkinci bölümde, Türk deri hazır giyim sektörü hakkındaki görüşleri sıralanarak sorulacaktır. Üçüncü bölümde genel olarak
sektörde çalışan bir firmanın sahip olması gereken özellikler önem sırasına göre
sorulacaktır. Sonuncu bölümde ise açık uçlu olarak, sektörün sorunları, rakiplerinden ayıran özellikleri, genel imajı ve neler yapılması gerektiği sorulacaktır.
Araştırma sırasında veri incelemesi için geliştirilmiş ve ileri istatistiksel yöntemleri içeren SPSS paket programı kullanılarak Türk deri sektörü üyelerinin Türk
deri hazır giyim sektörünün durumu ile ilgili görüşlerine ilişkin bulgular ve Türk
deri hazır giyim sektörüyle ilgili beklenti ve kanılarına ilişkin bulgular ortaya konacaktır.
Bulunan verilerin değerlendirilmesi ile çalışma sona erecektir. Çalışmanın
sonucunda beklenen ise oluşturulacak ‘Güç Odağı Modeli ‘ ile kamu, kurum,
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kuruluş ve kişilerin etkileşimlerinin planlanarak sunulan iletişim modeli çerçevesinde sektörün genel imajının ve saygınlığının güçlenerek artı değer kazanması ve bütün sektörlere uygulanabilir bir örnek oluşturmasıdır.
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1. BÖLÜM
İmaj Kavramı ve Tanımı
Fransızca kökenli imaj kavramının tanımı en kısa anlatımla; öteki’nin ben’i
algılayış biçimidir.1
Türkçe’de görünüş, görüntü, resim, fikir, kavram ve çoğunlukla imge sözcüğüyle karşılanan imaj, bir kişi veya nesnenin görüntüsel/resimsel benzeridir.2
‘’Bu terimin kökü imago’ya dayanır. Romalılarda ataların balmumundan yapılmış portrelerini anlatır. Cenaze törenlerinde, ölünün resmi taşınırdı yani aynı
zamanda bir benzerinin yer alması söz konusuydu; daha doğrusu görüntü gösterge özelliği belirginleşirdi’’.3 Bu bağlamda, gerçekliğin, ya fiziksel olarak (bir
resim yada fotoğrafta olduğu gibi) yada imgelemsel (yazın yada müzikte olduğu
gibi) görsel temsili olarak kavram tanımlanabilir.4
Birçok yazar ve kuramcı imaj kavramını farklı bakış açılarından alarak incelemişlerdir. Lipmann 1922’de kavramı siyasi önyargı düşüncelerini tanımlamak
için kullanırken, Gardner ve Levy 1955 yılında imaj kavramını ürün ve hizmet
faaliyetleri sunumu alanı ile sınırlandırmışlardır. Johanssen, imajı ‘’belli bir görüş
objesi ile bağlantılı olan tüm tutum, bilgi, tecrübe, istek, duygu vs.lerin bütünlüğü’’ olarak tanımlarken, C.G. Jung ‘’imaj bir objeye yönelik düşüncedir, bunun
bir kısmı gerçek ile örtüşmekte, diğer kısmı ise subjenin kendisinden gelmiş
olan malzeme ile örtüşmektedir’’ şeklinde bir tanımlama yapmaktadır.5
Cutlip, imaj bir insanın bir nesne hakkında sahip olduğu inançlar, fikirler ve
izlenimlerin bir bütünüdür; Grunig ise bir imaj bir kişi veya şeyin bir reprodüksiyonu veya taklididir, der.
Kotler ve Clark ise imajı, bireyin bir öğrenme veya algılama süreci sonunda
bir kişi ya da örgüt hakkında sahip olduğu yargı, izlenim ya da değerlendirme ve
bir insanın bir nesne ile ilgili olarak ilk intibasında ve düşüncelerinden oluşan
inançlar topluluğu olarak açıklamışlardır.6
İmaj kavramının tanımıyla ilgili literatür olgunluk aşamasına gelmiştir. Bu
konuda tartışmaların devam etmesi kavramın tanımlarının bazı bölümlerindeki
1

Ömer Demircan, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul, Yaylım Matbaası, 2000, s.1.
2 Kevin Robins, İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, Çev. Nurçay Türkoğlu, İstanbul, Ayrıntı
Yayınları, 1999, s.21.
3 Nükhet Güz, v.d., Etkili İletişim Terimleri, İstanbul, İnkilap Kitabevi, 2002, s.188.
4 Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s.184.
5 Ayla Okay, Kurum Kimliği, Ankara, MediaCat Yayınları, 1999, s. 255.
6 Dilaver Tengilimoğlu, Yüksel Öztürk, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004,
s.219.
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yorum farkıdır. Bütün bu tanımların ortak özelliği bireyin bakış açısı sonucunda imajın ortaya çıktığıdır. Bir nesne, kişi ve kurum hakkında onu tanıyan kişi
kadar imaj vardır. Çünkü bu kavram bireyin zihninde oluşmaktadır. Herkesin
kafasında, hayatın gerektirdiği anlam ve formlar için kullanılmak üzere ikonik
imajlardan meydana gelmiş bir banka bulunmaktadır. Çağımızda bu banka, kitle
iletişim araçlarından algılanan uyarılarla zenginleştirilmektedir.7 Bu zenginleşmeden beklenen, imajın işlevi olan tanınırlığı sağlamak, tutum ve davranışları
etkilemektir. Tutum ve davranışlar üzerindeki yadsınamaz etkinliğinden dolayı
imaj kavramı önem kazanmıştır.

1.1. İmaj Kavramının Önemi
Çağdaş ortamlarda karşılaşılan temel sorunlardan biri, toplumun ötekini nasıl algıladığı ile ilgilidir. Algılama, çevremizdeki her şeyi girdilere bağlı olarak anlamlı bir çerçeve oluşturmak üzere seçmek, ayıklamak, organize etmek ve onları yorumlamak için kullanılan yöntemler olarak tanımlanabilir. ‘’İmaj ise bir kod
açımın/çözülmesinin – anlamanın genişlemesinin, göstergelerden çıkarsamanın sonucudur.’’8 Bundan dolayı gün geçtikçe ötekine ilişkin mesajlar, gereksinmeler hiyerarşisinin tepesine doğru çıkmakta olan kişiler tarafından süzülmekte, bu da birey ve kurumları, bu filtrenin içinden geçebilecek yeni mesajlar yaratmaya yönlendirmektedir.
Ekonomilerin küreselleştiği, birbirine bağımlılıkların arttığı, ürünün yaşam
halkasındaki hızının süratlendiği, çalışanların kuruma olan bağımlılıklarının
azaldığı ve organizasyonların sosyal sorumluluklarına yönelik oluşan toplumsal
baskı gibi, son on yılda çok yaygınlaşan çevresel zorlayıcılar, bireyler ve örgütler için stratejik olarak imajı oluşturmanın ihtiyacını vurgulamaktadır. Bu çevresel zorlayıcılar, bireyleri ve örgütleri aynı şekilde etkilemeyebilir, fakat isteyerek
ya da istemeyerek hiçbir şekilde etkilenmeyen birey yada örgütlerden bahsedebilmek mümkün değildir. Bu açıdan, algılanan imaj konusunda son zamanlarda
artan ilginin arkasında, bu itici güçler sayılabilir.
Özellikle örgütler açısından imajın yönetilmesi ciddi bir yönetim çalışması
ve pazarlama süreci içinde etkin bir değer haline gelmiştir. İmaj, dış katılımcıların düşüncelerinde ortaya çıkan, gelişimi için örgüt üyelerinin temel oluşturduğu, kurumun vizyonu, misyonu ve örgütsel değerlerinden oluşan kurum kimliğinin bir algılanış biçimidir. Bu açıdan imajın en belirgin unsurlarını, bir örgütün
gelecekte olmak istediği durumunu, idealini ve var olma nedenini açıklayan
vizyonu, onu diğer örgütlerden ayırt eden ve üstlendiği özel görevleri yansıtan
7 Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri, İstanbul, Der Yayınları, 1993, s.182.
8 Ferruh Uztuğ, Siyasal Marka, Ankara, MediaCat Yayınları, 1999, s.138.
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misyonu, sahip olduğu dünya görüşüne temel teşkil eden örgüt kültürü, sosyal
sorumluluklarını ifade etmeye yönelik düzenlenen iletişim stratejileri ve kurumsal tasarımı oluşturmaktadır. Dolayısıyla imaj, kurumsal işleyiş için iki nedenden
dolayı önemlidir. Birincisi, bağlılıkları ortaya çıkarmak ve sürdürmek için gerekli
bilgileri sunarken, ikincisi örgütün sürekliliği için önemli olmaktadır. Çünkü örgütlerin yaşam olasılıklarını yükselten imaj, kurumların ürün ve hizmetlerinin
satın alınabilmesini ve örgütten memnuniyeti önemli derecede etkilemektedir.
Bir kurum, arkadaşça ya da yenilikçi gibi metaforlarla nitelendirilen bir imaja sahipse, bunun o kurum hakkındaki tüm algılamaları özetleyebileceğini söylemek
mümkündür. İmajı, kuruluş çalışanları ve dış katılımcıların düşüncelerindeki
kuruma yönelik algılamaların tümü olarak nitelenirse; kurumların imajını tesadüflere göre değil, kurumun kimliğini, amaç ve hedeflerini, içinde bulundukları
topluma karşı sosyal sorumluluklarının ne olduğu konusunda bilgi veren, uygulanabilir bir programa bağlı olduğu ifade edilebilir. Bu programın oluşturulması
halkla ilişkilerin konusunu oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle ‘’imajların oluşturulmasında halkla ilişkilere merkezi ve sürekli artan bir görev düşmektedir. Bu
ihtiyaç, medyanın gerçeklik taslakları önerileri sunabilmek ve bunun için uygun
bir seçeneğe sahip olabilme ihtiyacıyla artmaktadır. Halkla ilişkiler imaj konstrüksiyonunu yani imaj oluşturmayı, organizasyonların belirli hedef kitleleri ve
verilen spesifik hedefler altında gerçekleştirdiği için, esnek ve gerekli bir biçimde duruma göre hareket etmelidir; bu zihinsel, hayali unsurların kullanımının
geniş bir alanı kapsayacağı anlamına gelmektedir.’’9
Bu bağlamda çalışmalarını imaj kavramının yönetilmesine bir başka deyişle
birey ya da bireylerin kendi istedikleri tepkileri vermesini isteyen şahıs ya da örgütler öncelikle bireyi yani insanı tanımalıdırlar.

1.2. İmaj Oluşum Aşamaları
İmajın oluşumu, insan davranışı ve zihinsel işleyiş birçok açıdan temelinde
biyolojik süreçlere dair bilgiler olmaksızın anlaşılamaz. Sinir sistemi, duyu organları, kaslar ve hormon bezleri çevreden haberdar olunmasını ve ona uyum
gösterilmesini sağlar. Olayları algılama, duyu organlarının uyaranları nasıl yakaladığına ve bu duyulardan gelen bilgiyi beynin nasıl yorumladığına bağlıdır. Bundan dolayı imajın işleyişini anlama bakımından temel olan ilk aşama nörobiyolojik aşamadır.

9 Ayla Okay, Aydemir Okay, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, İstanbul, Der
Yayınları, 2005, s.74.
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1.2.1. Nörobiyolojik Aşama
Dış dünyadaki soyut/somut nesnelere ilişkin olarak alınan duyumsal (sensible) bilgi (enformation) algılamadır. Algılama duyumsal bir bilgilenme olarak
tanımlandığında, beş duyu organı aracılığı ile duyma, tatma, görme, koklama,
dokunma duyuları ve hissetme duygusu yardımı ile dış dünyadan bilgi edinme
söylenmiş oluyor.10
Bu bağlamda insanın fizyolojik yapısının algılamadaki önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü özürlü olmayan her insan için beş duyu organı eşit niteliktedir; doğal olarak herkes aynı şeyi görür, aynı kokuyu alır, aynı sesi duyar. Algılamanın
oluşması için gerekli olan fizyolojik yapıyı biyolojik olarak Doğan Cüceloğlu şu
şekilde özetlemektedir:
‘’Sinirsel iletinin temel birimini oluşturan sinir hücresi (nöron), hücre gövdesi, dendritler, akson ve akson ucundaki fırçalardan oluşur. Bir nöron yeterli derecede uyarıldığı zaman elektriksel bir tepki oluşur ve bu tepki akson boyunca sinaptik bağlantıya doğru akar. Sinaptik keseciklerin içindeki kimyasal sinirsel aktarıcılar aksondan gelen uyarıcının etkisi altında sinaptik aralığa boşalırlar ve yakındaki nöronun dendritlerini uyarırlar.
Elektrokimyasal akım hücre zarının her iki tarafında yer alan elektrik yüklü iyonların yer değiştirmesiyle akson boyunca akar. Hep ya da hiç ilkesine
göre çalışır. Mutlak dinlenme devresi hücre zarının hiç uyarılamadığı kısa bir
zaman süresine verilen addır. Sinirsel aktarıcılar sinaptik bağlantıdaki nöronu
uyarabildiği gibi, uyarılmaya ket vurucu bir etkide yapabilir. Bir sinapsta uyarıcı ve ket vurucu türden çok sayıda sinirsel aktarıcı aynı zamanda etkide bulunabilir. Bu durumda, uyarıcı ve ket vurucuların cebirsel toplamı sonucu nöron ya uyarılır ya da ketlenir.
Hücre gövdeleri bir araya gelerek nükleus ve gangliyonları oluştururlar.
Aksonlar ve dendritler ise bir araya geldikleri yere göre akson grupları (traktlar) yada sinirleri oluştururlar. Getirici nöronlar duyu organlarından beyine
bilgi getirirler. Götürücü nöronlar beyinden kaslara ve salgı bezlerine emirler götürürler.
Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Çevresel sitemin somatik bölümü merkezi sisteme bilgi getirir ve kaslara emirler götürür. Çevresel
sistemin otonom bölümü iç organların ve yapıların işleyişlerini denetler. Otonom sistemin sempatik bölümü bizi acil, ani durumlara hazırlar. Parasempatik sistem ise kişiyi normal dinlenme haline getirir. Beyin çalışmalarında üç
temel teknik kullanılır: Beyin kısımlarının çıkarılması, beyindeki elektriksel faaliyetlerin kaydı ve beynin elektriksel ya da kimyasal uyarımı.
Beyin üç ana bölümden oluşur: Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Arka
beyin medulla, serebellum ve ponstan oluşur. Orta beyin nispeten küçüktür
ve arka beyinle ön beyin arasındadır. Beyin sapı evrimsel gelişme içinde en
10 Metin İncecioğlu, Tutum-Algı İletişim, Ankara, İmaj Yayınevi, 2000, s. 44.
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ilkel yapıyı oluşturur, arka ve orta beyni içerir ve ön beyinle ilişki kurar. Retiküler aktivasyon sistemi (RAS) beyim sapının içinde yer alır ve beynin uyarılma derecesini denetler. Ön beyin talamus, hipotalamus, limbik sistem ve
serebrumu içerir. Talamus gelen duyusal uyarıcıları beyin kabuğuna yansıtır.
Hipotalamus heyecanların, arzuların ve isteklerin denetlendiği yerdir. Limbik
sistem davranışların, öğrenme ve belleğin, dikkatin denetlendiği merkezdir.
Her bir beyin yarı küresi dört loba ayrılır. Alın (frontal) lobu hareketle ilgilidir, çeper lobu (parietal) beden duyumlarıyla, şakak (temporal) lobu işitme,
ense (oksipital) lobu görmeyle ile ilgili işlev görürler. Alın lobunda merkez
oluk boyunca karşılıklı yer alan duyusal ve motor korteks, duyum ve hareketle ilgili işlevler görür. Beyin kabuğunun bağlantı kurucu alanları öğrenme,
düşünme ve dil gibi yüksek beyin işlevleriyle ilgilidir. Ayrık beyin çalışmaları,
dille ilgili süreçlerin genellikle sol yarı-kürede, mekânla ilgili sözlü olmayan
süreçlerin genellikle sağ yarı-kürede yer aldığını göstermiştir. Bu işlevsel uzmanlaşmanın yanı sıra, beynin bir bütün olarak çalıştığı ve her bir işlemin
beynin diğer kısımlarıyla ilişki içinde olduğu gözlenmiştir.
Hipofiz bezi, vücudun çalışmasını önemli biçimde etkileyen birbirinden
farklı sekiz hormon üretir. Tiroid bezinin ürettiği hormonlar bedenin metabolizmasını düzenler. Adrenal bezinin ürettiği hormonlar, diğer fonksiyonlarının
yanı sıra, ikincil türden cinsel belirtileri ve heyecansal tepkileri denetler’’.11

Sonuç olarak harekete yol açan olaylar zinciri organizmanın dışında başlar. Özel bir fiziksel enerji olan ses, ışık, ısı, organizmanın bu enerjiye hassas
olan bölgelerine yani duyularına çarpar. Bunun neticesinde yukarıda özetlenen
işlemler vücut tarafından gerçekleştirilir. Duyu organlarıyla alınan iletiler nesnelerle ilişkilendirilerek algılar oluşturulur.12
Beş duyu organı vardır:
1.2.1.1. Görme Duyusu
Görme birincil duyulardan biridir. Görme organı gözdür.
Gözde birbirinden farklı yapılar bulunur. Elektromanyetik dalga dağılımının
ufak bir bölümünü oluşturan ışık göze öndeki saydam tabakadan (cornea) girer.
İris gözün renkli kısmıdır ve kaslardan oluşur. İrisin ortasında bulunan gözbebeği (pupil), iris kaslarının büzülmesi yada gevşemesiyle büyüyüp küçülerek göze
giren ışık miktarını denetler. Gözbebeğini geçen ışık göz merceğine (lens) gelir
ve göz merceğinden geçerek retina üzerinde toplanır.13
11 Doğan Cüceloğlu,İnsan ve Davranışı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s. 95,96
12 Şermin Tekinalp, Ruhdan Uzun, İletişim Araştırmaları ve Kuramlar, İstanbul, Derin
Yayınları,2004,s.77.
13 Doğan Cüceloğlu, A.g.e., s.114.
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“Retinanın üç temel tabakası vardır. Işık enerjisini nöral (sinirsel) enerjiye çeviren çubukçuk ve mızrakçık hücreleri bu üç tabakanın en gerisinde
yer alan tabakadır. Bu tabakanın önünde ışığa karşı duyarlı olmayan fakat
mızrakçık ve çubukçuk hücreleri tarafından uyarılan iki uçlu görme hücreleri
vardır. Bu iki uçlu görme hücreleri arkalarında yer alan mızrakçık ve çubukçuk hücrelerle sinaptik bağlantılar kurarak kendi önünde yer alan gangliyon
hücrelerini uyarırlar. Bu hücrelerin uzun aksonları gözden beyine giden görsel sinirleri oluşturur. Görsel sinirlerin, göz küresinden çıktıkları noktada kör
nokta vardır. Bu noktaya yakın, mercimek büyüklüğünde bir çıkıntı olan fovea
ise gözün ışığa karşı en hassas olan bölgesidir. Mızrakçık hücreleri yoğun
bir şekilde yalnız burada bulunurlar ve ancak belirli sınırlar içerisindeki dalga uzunluklarına karşı hassastırlar. Dolayısıyla düşük şiddetteki ışığa duyarlı
olmadıklarından gece görüşünde pek rolleri yoktur. Çubukçuk hücreler ise
düşük şiddetteki ışığa karşı hassastırlar. Göze yan taraflardan gelen ışık foveada odaklaşmayıp retina üzerine yayıldığında bundan en fazla etkilenen
hücreler çubukçuklardır. Bu sebeple de gece karanlığında görmede önemli
bir yeri vardır.
Çubukçukların sayısı iki uçlu hücrelerinin sayısından daha fazla olduğu
için birçok çubukçuk hücresi, bir tek iki uçlu görme hücresini uyarmaktadır. Öte yandan da birçok iki uçlu görme hücresi gangliyon hücresine bağlanmaktadır.
Fovea da yer alan mızrakçıklar ile iki uçlu ve gangliyon hücrelerinin bağlantıları farklıdır. Hepsi, tek tek birbirine bağlıdır, bir mızrakçık hücresi bir tek
iki uçlu hücreye o da tek bir gangliyon hücresine bağlıdır. Dolayısıyla foveadaki mızrakçıklar beyine tek tek özel mesaj gönderebilmektedir. Bu sebeple
de, fovea da yer alan görüş çok daha ayrıntılı ve nettir. Çubukçuklar ise, retinaya yayılmış bir geniş alandan topladığı genel bir bilgiyi beyine yollar. Bu sebeple de fovea çevresinde oluşan görüşüm ayrıntıları pek yoktur.
Çubukçuk hücreler, karanlık ortamda uzun süre karanlığa uyum göstermeye devam ederler, yaklaşık yarım saat içerisinde azami hassasiyetlerine
kavuşurlar dolayısıyla daha düşük düzeyli ışıklara karşı hassasiyet kazanabilirler. Mızrakçıklar ise karanlığa uyumlarını çok kısa sürede sağlamakla birlikte belirli bir ışık şiddetinin altındaki ışıklara karşı hiçbir zaman hassasiyet
elde edemezler.
Görsel uyaranları nöral enerjiler halinde taşıyan görsel sinir lifleri, görme
kiazması (optic chiasma) noktasında birleşirler; buradan her iki gözün, her iki
retinasından burun hizası itibariyle zıt taraflara geçerler. Böylece kiazanın arkasında her bir görsel patika her iki gözün sol görsel alanından gelen malumatları beynin sağ tarafına, sağ görsel alanından gelenleri de beynin sol tarafına yollar. Fovea muhtemelen beynin her iki tarafına da malumatı yansıtmaktadır. Çünkü, görsel patikanın daha üstünde oluşan tek taraflı hasarlar
fovea bölgesini kapsamayan körlük bölgeleri oluşturmaktadır. Görsel patikalar art kafa lobundaki görsel kortekse olduğu kadar superior collicus’u kapsayan alt kortikal merkezlere de gitmektedir.
İnsanlarda renk duyusu gelişmiştir. Bu sebeple birbirinden farklı değişik
renkler görebilmekteyiz. Renkleri görebilmenim temelinde 3 tip mızrakçık
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hücresinin varlığı yatmaktadır. Bu hücreler renk spektrumunun kısa, orta
veya uzun dalga boyu bölgelerinde ışığa azami seviyede hassastırlar. Belli bir
dalga boyundaki ışık retinaya düştüğünde, mızrakçıklarda o dalga boyundaki
hassasiyetine bağlı olarak farklı kademeli potansiyeller yaratır. Retinadaki ışık
etkileşimleri, bu potansiyeller arasındaki farklılıkları gangliyon hücrelerinde
ayırt edici ateşleme oranları haline çevirir. Gangliyon hücrelerinin birçoğu,
kromatik (boyut halindeki renkler) renk malumatlarını taşırlar ve onları iki zıt
uçlu bir ışık tayfı halinde kodlarlar. Ateşleme oranını uzun dalga boylu uyaranlara göre arttıran ve kısa dalga boylu uyaranlara göre azaltan hücreler ile,
bu işlemin tersini yapan gangliyon hücreleri vardır. Kromatik malumatla ilgili
ileri proseslemeler lateral geniculate çekirdeğinde (talamus’da bulunan ve
görsel kortekse aktaran duyusal çekirdek) meydana gelmektedir.
Bir zeminin rengi sadece zeminden yansıyan ışığın dalga boyu kompozisyonuna bağlı değildir, zeminin rengiyle ilgili duyum, zemine bitişik bölgelerin eş zamanlı uyarılmasından etkilenir. Bu etkiler en iyi belirli bir süre parlak
bir renge baktıktan sonra ortaya çıkan olumsuz sonraki hayaller (after image)
ile ispatlanır. Sonraki hayal, orijinal uyaranın tamamlayıcısı durumundaki bir
renk tonudur. Kırmızı bir renge iki dakika baktıktan sonra beyaz bir zemine
bakıldığında yeşil görülür. Olumsuz sonraki hayal denmesinin sebebi budur.
Olumsuz sonraki hayaller iki tip duyusal uyumun bir sonucudur. Bunlardan birincisi ışığın renginin (photopigment) beyazlatma uyumudur; retinanın
uyarılan bölgesi uyarıcı dalga boylarına olan hassasiyetini kaybederek tepkisini yitirir. Bu retinal, uyumu örnekle izah edelim; siyah bir zemin üzerindeki
beyaz renkli bir daireye bakışlarımızı sabitleştirdiğimizde, retinal bölgede daireye karşılık gelen renklerden çok daya yoğun bir şekilde beyazlanacaktır. Bu
homojen beyaz zemine devam eden bakışlar esnasında, giderek daha da beyazlayan bölgelerin etkinliği daha az bir şekilde tepki verecek ve bu sebeple de daha az bir duygusal yoğunluk ifade edecektir. Sonuçta, koyu bir grilikte olumsuz “sonraki hayal” ortaya çıkacaktır. İkinci tipteki duyusal uyum,
sinirsel (nöral) geri tepme fenomenidir. Bu fenomen tıpkı makaraya sarılmış
bir yayın aniden boşalıvermesi gibidir. Zıt bir gangliyon hücresinin ateşleme
oranını, uyaranın kesildiği andaki dinlenme seviyesinin ötesinde bir seviyeye
çevirme eğilimidir, böylece uyaranın zıddı olan etki ortaya çıkar. Kırmızı renge bakıldığında, olumsuz sonraki etki olarak yeşil rengi, mavi renkte sarı rengi ortaya çıkarır.
Renk algılama süreçleri nelerdir? Renkleri nasıl algılıyoruz? Bununla ilgili
ilk çalışmaları yapan ve teoriyi ileri süren Young ve Helmholtz’a göre temel
renkler olan yeşil, mavi ve kırmızının her biri için birer mızrakçık hücresi vardır ve sadece kendi ışık dalgalarına tepkide bulunurlar. Ara renkler bu üç farklı
hücrenin değişik seviyelerde uyarılmasıyla ortaya çıkar’’.14

Bu kuram son derece basit ancak o derece de kapsamlı olduğundan yaygın
kabul görmüştür. Fakat daha sonraları renk körlüğüyle ilgili araştırmalar geliştirilince Young-Helhmotz kuramı geçerliliğini yitirmiştir.
14 Sibel A. Arkonaç, Psikoloji, İstanbul, Alfa Yayım, 2003, s.74,77.
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‘’1870 yılında Edward Hering tarafından karşıt süreçler kuramı ortaya atılmıştır. Bu kurama göre birbirine zıt üç süreç vardır. Süreçlerden biri rengin şiddetiyle (siyah-beyaz), diğeri kırmızı ve yeşil renklerle, bir diğeri de sarı ve mavi
ile ilgilidir. Her süreç iki biçimde işler. Sürecin bir aşamasında bir renk diğer aşamasında başka bir renk algılanır. Bir süreç aynı anda iki durumda birden olamayacağından, tek sürece bağlı kırmızı-yeşil veya mavi-kırmızı, sarı yeşil duyumları alınabilir. Bu kuram belirli bir renge bir süre baktıktan sonra ortaya çıkan sonraki görünüm (after image) olayını da açıklayabilmektedir.
Renk duyumuyla ilgili araştırma yapan psikologlar, Young-Helmhotz ve karşıt süreçler kuramlarının her ikisinin de doğru yanları olduğunu ve renk duyusunu açıklamak için, bu iki kuramın her ikisinden de yararlanılması gerektiğini
belirtirler’’.15

1.2.1.2. İşitme Duyusu
İşitme duyu organı kulaktır. Kulak atmosferdeki moleküllerin önce sıkışıp
sonra gevşemesi şeklinde meydana gelen titreşimler olan mekanik enerjiye tepkide bulunur.16
‘’Ses dalgaları su üzerinde görülebilen dalgaları andırır. Durgun havuza
atılan taş misali merkezden uzaklaşan, uzaklaştıkça büyüyen ve gücünü kaybeden halkalar gibi ses dalgaları oluşur. Bir ses dalgasının önemli üç boyutu
vardır: frekans, genlik ve karmaşıklık.
Saniyedeki tekrar miktarı, o ses dalgasının frekansını oluşturur. Dalganın
herhangi bir noktasından bir sonraki iniş çıkıştaki aynı noktaya kadar olan
uzaklığa dalga boyu (wave lenght) adı verilir. Yüksek frekanstaki seslerin dalga boyu kısa, düşük frekanstaki seslerin dalga boyu uzundur. Sesin frekansı
hertz (Hz) birimiyle ölçülür ve saniyedeki dalga sayısını ifade eder. Sesin frekans değişimini, o sesin perdesi (pitch)nin yükselmesi ya da azalması olarak
algılarız. Yüksek frekanslı sesler yüksek perdeden, alçak frekanslı sesler alçak
perdeden ses çıkarırlar.
Kulağımız ses dalgalarının hepsini duyma yeteneğine sahip değildir. İnsan
kulağı yaklaşık 20 ila 20000 Hz. arasındaki sesleri duyabilir. Piyano telleri 30
ile 3000 Hz., bir bariton ise 96 ile 320 Hz. arasında değişen frekansta sesler
çıkarabilir.
Bir ses dalgasının genliği (amplitude), o sesin şiddet derecesini belirler.
Desibel (dB) ses şiddetini ölçmek için kullanılan birimdir. Sesin şiddeti arttıkça
kulağı rahatsız etmeye başlar ve 120 desibeli geçince acı hissi verir. Bir kimse,
15 Doğan Cüceloğlu, A.g.e., s.118.
16 Sibel A. Arkonaç, A.g.e., s.78.
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90 db’lik bir sese sürekli maruz bırakılırsa, o kimsenin işitme yeteneğinde zamanla bozulma başlar ve kulak duyarlılığını kaybeder. Frekans ve sesin şiddeti beraberce işitme deneyimini etkiler. Kulağımız en çok 1000 ile 3000 Hz. arasındaki seslere duyarlıdır. Bu frekans dağılımının altındaki ve üstündeki sesleri
duyabilmemiz için sesin şiddetinin daha yüksek olması gerekir.
Günlük hayatta duyduğumuz sesler tek sesli değildir. Birçok ses aynı zamanda birbirini etkileyerek kulağımıza gelir. Sesin bir temel frekansı ve birde
bu frekansın katsayıları olan armonileri (overtones) vardır. Temel ses tonunun tepeleri ve vadileri karmaşık ses dalgasında da kendini gösterir. Temel
dalga yapısının üstüne diğer dalgalar biner ve düz bir dalga çizgisinin yerini,
ufak girintileri ve çıkıntıları olan bir dalga yapısı alır. Piyanoda orta Si tuşuna
vurduğunuzda çıkan ses dalgasında temel frekans olarak 256 Hz. bulunur. Bu
temel frekansa ek olarak 512, 768 ve 1024 Hz.’lik armonik dalgalar da ortaya
çıkar. Armonik sesler temel frekansın iki, üç, dört katıdır. Armonik frekanslar,
genlikleri temel dalgadan az olduğu halde, algılanabilen şiddettedir ve temel
sesin algılanış biçimini önemli ölçüde etkiler’’.17

Sesi algılayan organ, dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur.
‘’Dış çevreden gelen ses dalgalarını alıp kulak zarına yönelten, kulak kepçesi ile işitme kanalıdır. Kulak zarı ise dış kulak ile iç kulak arasında ince bir zardır.
Orta kulak kıkırdaktan oluşmuştur ve taşıdığı boşlukta 3 kemik parçası yer alır.
Bunlar sırasıyla kulak zarına temas eden örs çekiç kemiği, ona temas eden örs
ve yine buna bağlanan üzengi kemiğidir. Bu son kemik parçası üzengi, orta kulakla iç kulak arasında yer alan oval pencere isimli bir zara temas etmektedir.
Bu oval pencere sesleri iç kulakta salyangoz biçiminde içi sıvı dolu kısıma yollar. Oval pencerenin yüzeyi kulak zarındaki küçük titreşim hareketleri şiddet kazanarak oval pencere yüzeyine yansır. Bu da salyangoz içindeki sıvıyı titreştirir.
Salyangozun iç duvarında yer alan baziler zar, gelen ses titreşimine uygun titreşimler yapar. Baziler zar üzerindeki korti organında yer alan kirpiksi hücreler
de bu titreşimler aracılığıyla uyarılmış olur. Kirpiksi hücreler işitsel sinirle bağlantılıdır ve mekanik enerjiyi sinirsel enerjiye dönüştürür. Bu enerjiyi taşıyan işitsel sinirler her iki serebral yarım küreye kadar gider ve şakak lobunda sona erer.
Bu sebeple şakak loblarından birinin harabiyeti tümden sağırlığa yol açmaz’’.18
Nasıl işitildiğini bilim şu zamana kadar tam olarak çözmüş değildir. Ancak
sesin yerinin ve uzaklığının nasıl anlaşıldığı açıklanmıştır.
‘’Sesin yerini belirleme kabiliyeti, bir dereceye kadar farklı ses girdilerini alan
iki kulağın varlığına dayanmaktadır. Sesler kulağa birbirinden farklı küçük zaman
aralıkları içinde gelebilir. Butler ve Flannery, insanların 0,00003 saniye gibi çok
17 Doğan Cüceloğlu, A.g.e., s.109.
18 Sibel A. Arkonaç, A.g.e., s.79.
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kısa bir zaman farkını algılayabildiğini söylemektedirler’’.19 Örneğin; ses sağ kulakla tespit edildiğinde sağ kulağa gelene kadar kat ettiği mesafe sol kulaktan
daha azdır. Düşük frekanslı seslerde bu farklılık, sesin yönünü tespitte ipucu
olarak kullanmaktadır. Yüksek frekanslı seslerde ise her iki kulağa erişen seslerin şiddetindeki farklılık ipucu sağlar. Bu ikinci tip farklılığın oluşmasındaki
sebep başın, gelen sesi gölgeleyerek, arkada kalan kulağa gelen sesin şiddetini
diğerine oranla düşürmesidir. 20 Ses tam karşıdan ya da tam tepeden geliyorsa,
iki kulağa gelen ses arasında zaman ve şiddet farkı olmaz. Bu durumda sesin
kaynağı saptamak zorlaşır. Bu durumlarda baş sağa sola, aşağı yukarı çevrilerek,
zaman ve şiddet ipuçları yakalanır ve sesin kaynağı anlaşılır.
‘’Sesin yansıyarak ilerleme özelliği, sesin kaynağının uzaklığını algılamada
temel etkendir. Bir ses kulağa ne kadar yankılı olarak ulaşıyorsa, o sesin kaynağı
o denli uzakta demektir.
Ses kaynakları sabit olmayabilir, kulak ses dalgalarının sıkıştırılmış veya gevşek olduğunu hisseder. Bu duyular, ses kaynağının gidiş yönü hakkında, beyinde bir algılama oluşturur, buna Doppler Etkisi denir’’21.

1.2.1.3. Dokunma Duyusu
Cilt, sıcaklık, soğukluk, basınç, acı ve ağrı duyumlarını alır. Birkaç yıl öncesine
kadar dört duyumun her biri için deride ayrı sinir hücreleri bulunduğu kabul edilirdi; bu yorumun yetersiz olduğu anlaşılmıştır. Gerçi deride bazı sinir hücreleri
sıcaklığa daha çok tepkide bulunur ama sıcaklığa başka alıcı hücreler de tepki
yaparlar. Bu durum soğukluk, basınç ve acı duyumları için de söz konusudur.
‘’Derideki alıcı duyu hücreler birbiriyle sürekli etkileşim içindedir; deri duyumlarının temelinde, tek tek sinirsel hücreleri değil, karmaşık ve birbiriyle ilişki
içinde olan ‘’duyu hücre örüntüleri’’ yatar. Acı, sıcaklık, soğukluk ve basınç, basit tek tip hücrelerin değil, birbirinden farklı hücrelerin etkileşimleri sonucu ortaya çıkar’’22.

1.2.1.4. Koklama Duyusu
İnsan beyninin ancak ufak bir kısmı koku alma işlevine ayrılmıştır. Koku duyusu, duygu ve heyecan yaşantısıyla sıkı sıkıya ilgilidir.
19 Doğan Cüceloğlu, A.g.e., s.110
20 Sibel A. Arkonaç, A.g.e., s.81.
21 Doğan Cüceloğlu, A.g.e., s.112.
22 A.e., s.104
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‘’Atmosferdeki gaz molekülleri koklama duyusunun uyaranıdır. Havada dolaşıp burun deliklerinden içeri girerler. Bu gaz moleküllerinin yağda eriyen cinsten moleküller olması şarttır. Çünkü koku alıcıları yağlı gibi olan bir madde ile
kaplıdır.
Koklama sistemi burun yolu, beynin bölgeleri ve bağlantıyı kuran sinirsel
yollardan oluşmaktadır. Koku alıcıları daha çok burun boşluğunda bulunurlar.
Bu alıcılardaki kılsı yapılar (cilia) koku molekülleriyle temasa geçirilir ve elektriksel implunsla sonuçlanır. Elektriksel impuls sinir lifleri boyunca ilerler ve koku
soğanına (olfactory bulb) ulaşır. Koku soğanı beynin ön loblarının hemen altında uzanan bir bölgededir ve şakak loblarının üzerinde koku korteksi ile bağlantılıdır.
İnsanın bir koku şiddetine hassasiyeti koku maddesine bağlıdır. Temel kokuların sayısı konusunda tam bir anlaşma yoktur. Farklı koku kalitelerinin fenomenolejik olarak nasıl tespit edileceği, bugün hala bir tartışma konusudur.
Kokunun kodlanışı diğer duyum uyaranlarının kodlanışından farklıdır. Koku
alıcıları bir tip kokuya veya bir grup benzer kokulara tepki göstermez, birçok değişik kokuya tepki verebilirler. Kokudan kokuya kesin bir ayırım olmamakla birlikte aynı grup nöronlar, niteliksel olarak farklı kokularca harekete
geçirilmektedir’’23.

1.2.1.5. Tatma Duyusu
‘’Tat uyaranı, tuzlu suya çok benzeyen bir sıvı olan tükürükte eriyen bir maddedir. Tat sistemi; dil üzerinde yerleşmiş olan alıcıları, beyinde ilgili bölgeleri ve
bağlantı kuran sinirsel yolları kapsar. Tat tomurcukları (taste bude) denilen tat
alıcıları dilin yanlarında, arkasında ve gırtlakta yer alır. Tat tomurcuklarının uçları
kısa ve kılsı yapılardır ve dildeki sıvılarla temastadırlar. Bu temas elektriksel bir
impulsa sebep olur ve beyine doğru yol alır.
Acı, tatlı, ekşi, tuzlu olmak üzere 4 değişik temel tat niteliğine hassasiyet, dil
üzerinde değişik bölgelerde yer alır; tuzlu ve tatlı dilin hemen ucunda, ekşi iki
yanında, acı ise arka kısımda algılanır. Dilin tam ortası ise tat almaz. Tat duyusunda mutlak eşik genellikle çok düşük olurken uyaran şiddetini algılama yüksektir. Kısacası eğer tuzlu yeniyor ise, kişiye tuzsuz gelen yemeğe %20 oranında
daha fazla tuz ekmesi gerekecektir’’24.
‘’Yiyeceğin tadı yalnız dildeki tat alma hücreleriyle duyumsanmaz, burundaki
23 Sibel A. Arkonaç, A.g.e., s.82.
24 A.e., s.83.
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koku alma hücreleri de yiyeceğin tadı ve lezzeti hakkında önemli bilgiler verir.
Ayrıca birey içinde büyüdüğü kültürün, ortamın etkisiyle belirli tür bir ‘’damak
lezzetine’’ alışır ve bu lezzeti sık sık yiyeceklerinde arar’’25. Bu da değişik milletlerin yeme farklılıklarının anlaşılmasını sağlar. Örneğin Türkler ve Yunanlılar
lokumu çok severken, Çinliler kesinlikle tercih etmemektedirler. Çinliler pilavı
buharda pişirirken, Türkler yağla pişirmektedirler.

1.2.2. Algı
Bir insanın belli bir yönde eyleme geçebilmesi için ön koşul; amaçlanan
yöndeki alternatifin varlığını bilmesi ve bu alternatif bilgiyi algılamasıdır. Kısaca insanın dış dünyadaki soyut/somut nesnelerle ilişki kurması, bunlar hakkında bir takım yargılarda bulunması, bu nesnelerle ilişkin bir davranış benimsemesi, bu nesneleri algılaması ile başlar26.
‘’Algılamak gelen verinin bilgiye dönüştürülme sürecidir. Bir nesnenin varlığını, bir olguyu, bir olayı, bir kavramı duyum yoluyla bilinç alanına almak,
sezi yoluyla anlamak, bilincine varmak eylemidir’’27.
‘’Algı karmaşık bir süreçtir. Ancak algı süreci organizmanın bir başarısıdır.
Algı algılayıcının etkin problem-çözme işlemi olmaksızın var olamaz. Algıların
anlamları vardır. Anlam hem geçmiş deneyimlerden, hem de şimdiki amaçlardan kaynaklanmaktadır. Anlam olmasa algı da olmaz’’28.
‘’Algılama, duyumları anlam şemaları içine oturtma işlemi olduğundan
‘’anlam vermek olarak algılama’’ sürecinde kültürel etkenlerin önemli bir rolü
vardır. Her kültür duyumsal verileri kendine göre bir şemaya uygun biçimde
anlama dönüştürür’’29.
‘’ Algılama, geçmiş deneyimler üzerine temellendirilmiş varsayımlar, kültürel beklentiler, güdüler, ruhsal durum ve tutumları içeren bir takım psikolojik faktörlerden etkilenir’’30.
Algı daha önceki deneyimleri ve öğrenme süreçlerini içerir. Algı yanılmaları, algılama düzeninin hataya açık olduğunun en açık kanıtıdır. Uyarıcının
değişik olması, tekrarı, büyüklüğü, şiddeti ve rengi dikkati çekmede etkilidir.
Bireyin gereksinimleri ve değerleri onun algılayışını büyük ölçüde etkiler. Al25 Doğan Cüceloğlu, A.g.e., s.107.
26 Metin İnceoğlu, A.g.e., s.44.
27 Nüket Güz, A.g.e., s.13.
28 Erol Mutlu, A.g.e., s. 31.
29 Şermin Tekinalp, Ruhdan Uzun, A.g.e., s.77.
30 Hülya Yengin, Medyanın Dili, İstanbul,Der Yayınları, 1996, s.152.
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gısal organizasyon, şekil-zemin, tamamlayıcılık, devamlılık, mekânda yakınlık
ve benzerlik eğilimlerine göre yapılır.
‘’Hareket algılaması birbirine yakın alıcıların birbiri ardı sıra uyarılmasıyla ortaya çıkarılabilir. Derinlik algılaması ise birçok etkenin katkısıyla ortaya
çıkar. Bu etkenler çift gözle görüş, çift göz açılarının kesişmesi, araya girme,
örüntü, yükseklik, doğrusal bakış, göreli büyüklük ve hareket paralaksıdır. Derinlik algılamasında kullanılan yeteneklerin büyük bir kısmı doğuştandır’’31.

Ancak algılamanın konu olarak çalışmayı ilgilendiren yanı, sosyal ve psikolojik bir olgu olduğu ve dış müdahalelerle kontrol edilip yönlendirilebileceğidir.

1.2.2.1. Simgesel Algı
İletişim sürecinde başat durumda bulunan kodlama biçimine göre, jestler,
mimikler, ses tonu, ve sözcükler üzerinde yapılan vurgulamalar, takılan rozet,
bir örgütün amblemi veya logosu, giysiler vs.., hepsi birer simgesel algı modelleri oluştururlar. ‘’Simgeler, yoğun anlamlar yüklü mesajlar içeren, toplumsal süreç içinde öğrenilmiş uyarıcılardır; ve bunların ifade ettiği anlamlar, bireyin içinde yaşadığı toplumun/grubun ortak değerlerini yansıtırlar. Bu ortak değerlerin
ayrıntılı ve yüksek derecede örgütlenmesi kültürü oluşturur’’32.
Öte yandan kültür, simgeler ilişkisi bakımından, ayrıntılı sosyal değerler ve
anlamlar seti olarak tanımlanır. Kültürel gösterge ve simgelere bakarak insanlar genellikle birbirlerinin davranışlarını çıkarsayabilirler. Simgeler salt bireyin
genel kültürü ve eğitim sürecinde değil, alt kültür gruplarında da öğrenilir. Birey daha önce yaşadığı ve benimsediği simgeleri ve bu simgelerin rol beklentilerini, anlamlarını, değerlerini, bu guruptan ayrılsa, simgeleri kullanmasa dahi
unutmaz. Bu simgeler bireyin geçmiş yaşam deneylerinin derin izleri olarak kişiliklerine yansır33.

1.2.2.2. Duygusal Algı
‘’Bir olay ya da nesne algılandığı zaman, onun yalnızca zihinde kalan simge,
ve fiziksel izlenimleriyle yetinilmez, aynı zamanda bu olay veya nesnenin zihinde bıraktığı sevme-sevmeme, iyi- kötü vb. gibi durumlarıyla da değerlendirilir.
Bu açıdan bakıldığında algılama, çevrenin uyarıcı niteliğinin ve bireyin kendi öz
31 Doğan Cüceloğlu, A.g.e., s.138.
32 Mahmut Oktay, Davranış Bilimlerine Giriş, İstanbul, Der Yayınevi, 2000, s.307.
33 Metin İnceoğlu, A.g.e., s.51.
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bilgi birikimi ve geçmiş yaşam deneylerinin bir işlevi niteliğindedir. Kişinin dünya
görüşü olarak nitelendirilen simge, inanç, ideoloji… Yaşam deneylerinin derin
izlerini taşır’’34.

1.2.2.3. Seçimleyici Algı
Nesnelerin ve olguların algılanmasında, kişinin duygusal yapısından etkilendiği ve duyusal bir yön olduğu gerçektir ancak insanın kültürel yapısı ile ihtiyaçları da seçici bir rol üstlenir.
Algılama, içinde yaşanılan dünyanın sübjektif bir görüntüsüdür. Birey için
aldığı eğitimi, kültürü, inançları, örf, adet, gelenek, görenekleri yönlendiricidir.
Genel olarak yaşam içinde bireysel yönlenmelerinin özünü oluşturur ve bireysel ilişkilerini büyük oranda etkiler. Her birey olayları, nesneleri, kendi karşılıklı bireysel gereksinim, bekleyiş, değer yargıları, kültürü… vb göre farklı biçimde algılar.
Örneğin; hava alanında uçak beklemekte olan bir mühendis, bir avukat, bir
doktor, bir sigortacı ortamı farklı farklı algılayacaklar ve büyük bir olasılıkla meslek kültürlerinin yönlendirdiği seçimleyici algılamanın etkisi ile ortam değerlendirmesi yapacaklardır.
‘’Algılama, bilincin ilk öğesidir. Bilinçli yaşamın temelinde dış dünyadaki
nesnelerin, insanda var olan açık ya da gizli önalgılara sunulması, yani algılanarak, ön algılar kitlesine katılma süreci yatar.
İnsan eyleminde dış dünyanın zihinde oluşturduğu ‘’temsili imgeler’’ etkendir, bu ‘’imgeler’’ise ‘’algılar’’dır.
Duyusal mesajların birey için bir anlamı varsa algılama oluşur. Tüm algılar,
önalgılardan bazıları ile değerlendirilerek, yine onlarla birlikte guruplaşır. Anlamlarını da bu guruplaşmadan kazanırlar. Bir başka deyişle, duyuların algıya
dönüşmesi, yani merkezi sinir sistemine gelen duyusal mesajların, kendilerine
özgü geçmişleri, gelecekleri, etkileri, değişimleri, gizli açık çeşitli özellikleri ile
‘’nesneler’’, yani ilişkilerde anlam taşıyan varlıklar olarak algılanmalar aynı sürecin farklı yönleridir. Bu yolla, elektro-kimyasal enerji, anlaşılabilir kavramlara
yani algılara dönüştürülür’’35.

34 A.e., s.50.
35 A.e., s.51,52.
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1.2.2.4. Algılamada Geçmiş Yaşantı ve Motivler
Nesne ve ya olguların her normal insan tarafından gerçekte aynı şekilde duyumsanmasına rağmen farklı şekilde algılanmasının başlıca sebebi bireyin geçmiş yaşantıları ve motivleridir.
Algılamayı etkileyen nedenlerin başında, etkili uyarı ile karşılaşmadan önceki dönemde, konu ile ilgili yaşam denemlerinin bulunup bulunmaması gelir. Organizmanın, o andaki ‘’şey’’ ile karşılaşıp/ karşılaşmaması, organizmanın algılamasını etkiler, yani algılamayı kolaylaştırır/zorlaştırır. Aynı uyarı ile karşılaşma
sıklığı artarsa, bireyin bu uyarıya karşı tepkide bulunması hem hızlanır hem de
her karşılaşmada aynı biçimde tepkide bulunur36.
Bir davranışı açıklamak için motivasyonla birlikte, algı ve öğrenmeyi dikkate almak gerekir. Bütün halinde olan insan davranışı algıyı, öğrenmeyi, motivasyonu aynı anda içerir.
Metin İnceoğlu’nun açıkladığı gibi, bireyin tutumları onun istek ve amaçlarını yansıtır. Bireyin istekleri, onun bütün psikolojik faaliyetlerini yönetmek
ve sürdürmek üzere organize olmuştur. Bireyin algıları, düşünceleri, duyguları
eski alışkanlıklarının harekete geçmesi, yeni alışkanlıklar kazanması gibi tüm
faaliyetleri, daima onu iten kuvvetlerle, amaçlarının etkisindedir. Bir çocuğun
reklam programında, mısır gevreği cipsine duyduğu açlık duygusu ile başlayan
molar davranışı, ürünün satın alınıp tüketilmesi ile sonlanır. Bu süreçte birbirini
izleyen her aşama amacın elde edilmesi ve gerginliğin giderilmesi yönündedir.
Şu halde insan davranışı daima gereksinim ve hedeflerle ilgilidir. Çoğu kez hedef
bilinmediği için, davranış nedensiz (motivsiz) bulunur, yada bireyin davranışının
bir parçasını, onun davranış bütününden ayrı olarak ele alındığında, motivi anlamakta güçlük çekilir.
Bireyin istek ve amaçları sürekli devamlı olarak gelişir ve değişir. Sosyal bilimlerdeki modern eğilimin, psikolojik gelişimi, biyososyal bir gelişim olarak ele
alındığı bilinmektedir. Şu halde bireyin biyolojik, psikolojik veya çevreyle ilişkilerinde değişiklik oldukça davranışlarında da değişme olur. Bireyin fizyolojik toplumsal durumu ve yaşantısı değiştikçe istek ve amaçlarında da değişmeler, gelişmeler olacaktır; bazı eski istekler ve amaçlar kaybolacak onların yerini yenileri alacaktır.
Bilindiği gibi, fizyolojik koşullarla istek ve amaçlar arasında sıkı bir ilişki vardır. Vücutta su azaldıkça, susuzluk hisseder ve içeceğe yöneliriz. Vücudun hormonal durumuna göre isteklerde değişme meydana gelir.
İnsanın biyolojik gelişmesi ve olgunlaşmasına koşut olarak istek ve amaç36 A.e., s.52.
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larında da farklılıklar belirir. Ergenlik çağında vücutta fizik ve hormonal değişmeler olur. Vücutta meydana gelen fizik ve hormonal değişmelerle birlikte gencin istekleri ve amaçları da değişir. Örneğin; cinsel istekler önem kazanır. Karşı
cinse ilgi artar. Ana-baba otoritesinden ayrılma, bağımsız olma istekleri ön plana çıkar.
İnsanın yaşamı süresince çevreyle ilişkisi ve yaşantısına bağlı olarak alışkanlıklar edinmesi de onda yeni istek ve amaçlar yaratır. Örneğin belirli yemeklere, içeceklere alışması, o yemeklere içkilere yönelmesine neden olur. Bazen de
var olan bir amaç ve istek kaybolur, onun yerini başkaları alır. Hayatının bir döneminde kumarı çok seven ona düşkün olan bir kimsede bu duygu kaybolabilir,
hatta nefrete dönebilir. Onun yerine okumaya, koleksiyon yapmaya karşı istek
gelişebilir. Bazen de başlangıçta ayrı ayrı olan çeşitli istekler birbirleriyle karışarak yeni bir biçimde ortaya çıkabilir. Örneğin; yemek isteği, bazen sevgi ve birine bağlanma, hükmetme isteği ile ilgili isteklerle karışık olarak kendini gösterebilir. Bu isteklerin bazısı bütün insanlarda ortak, bazısı kültürden kültüre, bazıları ise insandan insana değişebilir. Bireylerin istekleri ile onların beklenti düzeyleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Beklenti düzeyi, bireyin psikolojik olarak varmayı
umduğu sınırdır. Kişinin isteği, bu düzeye ulaşmaktır. Birey bu düzeye varır veya
bu düzeyi geçerse başarı duygusuna ulaşır ve tatmin olur. Aksi halde doyumsuzdur. Yani kişinin başarı veya doyumu, yapılan işin kazanılan başarının mutlak
değeri ile değil, bireyin o işe verdiği değere göre veya başka bir deyimle beklenti düzeyine göre değişmektedir. Dar gelirli bir kadın için imitasyon bir kürk manto, beklenti düzeyinin tatmini için yeterli olabilir. Başka birisi için hedef, beklenti düzeyi, gerçek kürk mantoya ulaşmaktır.

1.2.2.5. Kültür ve Algılama
‘’Kültür kavramının en iyi tanımlarından birisini Tylor yapmıştır: Kültür, ya
da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan
karmaşık bir bütün’dür’’37.
Bir başka deyişle ‘’ geleneksel anlamda, kültür kişilerin kalıtımla edindikleri,
kullandıkları ve ilettikleri, birikmiş kaynaklardır.’’38
Çalışmada kültür ve algılama arasında yakın bir ilişki olduğu önermesi söylenebilir. Algılama, duyuların anlam şemaları içine oturtulması olduğuna göre, bu
anlamların neye göre belirlendiği, sorulması gereken bir sorudur. Anlamlar, tüm
37 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1991, s.101.
38 Ayseli Usluata, İletişim, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994, s.63.
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öteki etkenler bir yana bırakılsa bile, simge sistemleri (özellikle dil) aracılığıyla
bilince yansıyan düşüncelerdir. Simgelerle düşünülür, düşünülenler simgelerle
başkalarına iletilir. Bu simge sistemlerinin en başında dil gelmektedir. Dolayısıyla ‘’anlam verme olarak algılama’’ sürecinde, kültürel etkenlerin önemli bir rolü
olduğunu, çünkü anlamların kültürel simgelere göre belirlendiğini görülebilir.
Antropologların araştırmaları, değişik kültürlerdeki insanların nesne ve olayları anlamlandırma, dolayısıyla algılama biçimleri arasında çeşitli farklılıkları
göstermektedir.
Her kültürün, duyumsal verilerini, kendine özgü bir şemaya uygun biçimde
anlama dönüştürdüğünün bir başka göstergesi de müzikte izlenebilir.
Bireyin toplumsal konumunun, sınıfsal yerinin de algılamayı etkileyebildiğini, hatta yanlış algısal yargılara yol açabildiği söylenebilir.
‘’Genellikle, kültürel etkenler, nitelikleri tartışmasız belirgin şekillerin bile algılanmasını farklılaştırmamaktadır. Karikatürlerin neye ilişkin olduğu, hayvan,
insan, eşya vb. kolayca anlaşılır. Çünkü karikatürün dili simgesel kurgulanmış bir
iletişimdir. İdeogram olarak düşüncenin dilini çizgilerle ifade ederken, harflerde
olduğu gibi soyutlamaya gitmez, somuttur. Daha doğru bir deyişle somutun soyutlamasıdır. Psikolojik olarak, her kültürün kendi değerleri çevresinde örgütlenen bir ilişkiler sistemi bulunduğunu, insanın önalgılarının da bu sistem içindeki
yaşantının bir ürünü olduğunu, duyumlarını da bu önalgılarla yorumlayarak anlamlandırdığı anımsanırsa, bu tür farklılaşmaların açıklanması daha kolaylaşacaktır. Algılamanın, insanın beklenti ve isteklerinden soyutlanamayacak bir süreç olduğunun da belirtilmesi gerekir.
Belli, ortak bir kültürel çevreden gelen bireylerin, belirli bir nesneyi, olayı algılama ve tanıma biçimlerinde, belli bir yakınlık vardır. Bir başka deyişle, paylaşılmış yaşam ortamları, bireylerin nesneleri, olayları tanımlamakta kullandıkları zihinsel haritalar arasında da benzerlik yaratır. Bu aynı zamanda ideolojinin
de bir paylaşımıdır.
Toplumsal durumlara anlam vermekte kullanılan, dolayısıyla, toplumsal
olaylara anlam verirken başvurulan kategorileştirme süreci, çevreye uyum sağlanmasında büyük kolaylıklar sağlar. Bu kategoriler, duyulara varlıklarını fark ettirmeye çalışan sayısız algı nesnesi arasında, hangilerinin seçileceğine karar verilmesini kolaylaştırır.
Kategorikleştirme, bireyi birçok zahmetten kurtarır. Bu sayede çevre çok
daha basit bir biçimde algılanabilir. Bir başka deyişle kategoriler algıların guruplaşabilmesini sağlar. Toplumsal ilişkiler açısından da, etkileşim içinde olunan bir
bireyin hangi kategoride olunduğunu bilinirse, ona nasıl davranılması gerektiği
de bilinir’’39.
39 Metin İnceoğlu, A.g.e., s.60.
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1.2.3. Tutum
Algılar, bireyle dış dünya arasındaki karşılıklı eylemleşmeden ortaya çıktığına göre, bireyin içyapısında eylem potansiyeli olarak dururlar. Diğer bir deyişle, nesnelere yaklaşım gösteren birey, bu nesneleri, fiziksel yapıları açısından algılar. Nesnelere yaklaşımlar, bireyin pratik denemlerinden, dolaysız ve ya simgelerle kazanılmış denem bilgilerinden elde edilir. Tutumlar çerçevesinde tepkide bulunur.
‘’Tutumlar, bir kişiye, gruba veya duruma karşı gösterilen tavır, hareket ve
davranışlarda kendisini gösteren ve öğrenmeyle koşullanmış davranış ve tepki
eğilimleridir. Dolayısıyla tutumlar, bir değerlendirme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan aksiyondur ve bunların gerisinde ‘’inançlar’’ yatar. İnançlar, bilgi, duygu, tavır ve hareketlerden oluşur. ‘’İnsanlar, bir şey ( kişi, grup, kurum, problem,
vs.) ya da belirli bir durum ( bir olay, bir faaliyet) etrafında nasıl hareket edecekleri hususunda birbirine bağlı, ilişkin bir takım inançlar takımı organize ederler’’.
Tutumlar, belirli durumlara, eşyaya, kişilere karşı tepkide bulunmak konusunda
bir eğilim ve sembolik imaj oluşturmaktadırlar’’40.
Erol Mutlu’ya göre de tutum, özgül bir nesne hakkında, bu nesneye ilişkin,
iyi ya da kötü genel duyguyla ilişkili ve birbirleriyle bağlantılı inanç yığınlarıdır.
Bireyin önceki deneyimine dayanan bir kanı, inanç veya ön eğilimdir. Çiğdem
Kağıtçıbaşı’na göre ise tutum, bir bireye atfedilen ve onun psikolojik obje ile
ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan bir eğilimdir.
Tutumla ilgili tanımda sözü edilen önemli kavram ‘’psikolojik obje’’dir. Bu
terim, birey için anlamı olan ve bireyin farkına vardığı herhangi bir objedir. İnsan için her şey bir psikolojik obje olabilir. Örneğin; komşusu, mesai arkadaşları, nefret ettiği bireyler, siyasal ideolojiler, masa, kalem vb. gibi. Psikolojik objeyi yalnız kendisine bakarak değil bütün bir psikolojik alanı göz önünde bulundurularak tanımlanabilir. Örneğin; bir panter, kendisiyle ormanda karşılaşan insan için korku öğesidir. Ancak, aynı panter hayvanat bahçesindeki demir parmaklıklar arasında olduğunda bireyde aynı gerginliği yaratmaz. Panter böyle bir
durumda insana farklı görünür.
Tutum adı verilen, sürekli örgütün konusunu oluşturan faktörler, ancak belli koşullar altında bir amaç niteliğini gösterir, bireyi eyleme iter, bireyde bir coşkuya yol açar.
‘’Tutumun öğelerini oluşturan; düşünce, duygu ve davranış arasında genellikle bir iç tutarlılık olduğu varsayılır. Bu varsayıma göre bireyin bir konu hakkında bildikleri (bilişsel öğe) ondan hoşlanmasını gerektiriyorsa, birey objeden
40 Mahmut Oktay, A.g.e., s.162.
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hoşlanır (duygusal öğe) ve bunu sözleri ve davranışları (davranışsal öğe) ile ortaya koyar’’41. Bu öğeler kısaca şöyle açıklanabilir:
‘’Bilişsel öğe; tutum konuları ile ilgili gerçeklere dayanan bilgi ve inançları kapsar. Tutum konusu ile ilgili bilgi, doğrudan deneyimle veya dolaylı olarak
herhangi bir kitaptan okunarak, bir tanıdıktan, kitle iletişim araçlarından duyularak elde edilir. Varlığı bilinmeyen bir konuyla ilgili tutum oluşmaz. Bilgi değiştiğinde tutum da değişir.
Duygusal öğe; tutum objesine karşı gözlenebilen duygusal tepkilerden oluşmaktadır. Kalp atışlarının hızlanması, terleme, sözsel tepkilerin tümü, duygusal
öğeleri oluşturmaktadır. Birey, arzuladığı amaçlarla ilişkilendirdiği tutum konusundan hoşlanır, arzulamadığı amaçlarla ilişkilendirdiği tutum konusundan hoşlanmaz.
Davranışsal öğe; ilgili tutum objesine karşı gözlenebilen tüm davranışlardır.
Davranışsal öğe, sözler veya diğer eylemler yolu ile gözlenebilir. Bu öğeden söz
edilirken iki tür davranışı birbirinden ayırmak gerekir; duygusal davranış ve normatif davranış. Duygusal davranış, tutum konusunun hoşa giden ya da gitmeyen bir durumla ilişkilendirmesi sonucu ortaya çıkar. Örnek olarak bireyin sevmediği bir kişiyi gördüğünde başını ters yöne çevirmesi verilebilir. Normatif davranış ise, doğru davranışın ne olduğu konusundaki inançlara göre düzenlenen
davranıştır. Bu, normlar, küçük gruplar ya da alt kültürlerin birey davranışı üzerindeki etkisiyle belirlenir. Bireyin içinde bulunduğu grup veya alt kültürde, belli
bir davranış doğru kabul ediliyorsa, birey bunu hoşlanmasa da yapar. Örneğin,
ülkemizde yaşça büyük olan kişilerin elinin öpülmesi gibi’’42.
Tutumların hem öğeleri açısından, hem de bütün olarak özelliklerini şöyle
özetlenebilir:
‘’Tutumlar doğuştan edinilmezler, sonradan, bireysel ve toplumsal öğrenme
süreciyle kazanılırlar. Tutumlar geçici düşünsel durumlar değil, uzun süreli ve
gelişerek biçimlenen oluşumlardır ve değiştirilmeleri belirli bir çabayı gerektirir.
Tutumlar, bireyler ve nesneler arasındaki ilişkilere bir kararlılık ve düzenlilik kazandırırlar ve insanın çevresini algılamasına, yargılamasına ve kullanmasına yönelik ilişkilerini düzenlerler. İnsan-nesne ilişkisinde, tutumlar aracılığıyla belirlenen durumlar, kişiler, davranışlar hakkında oluşan tutumlar, kişinin bunlara karşı
düşünüş ve davranışlarında belirli bir taraflılık doğurmaktadır. Kişisel tutumların
oluşumu ile ilgili ilkeler, toplumsal tutumlar içinde uygulanabilir. İkisi arasındaki fark, toplumsal tutumda taraflılığın toplumsal nitelik taşıyan bir unsur ile ilgili
bulunması; kişisel tutumda ise bunun nesne ile kişi arasındaki özel bir ilişki ol41 Gönül Budak, Gülay Budak, Halkla İlişkiler, İzmir, Barış Yayınları, 2004, s.95.
42 A.e., s.96.
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masıdır. Fakat kişisel olduğu sanılan birçok değişkenin, gerçekte bazı toplumsal
normların kişideki yansıması olduğunun anlaşılması üzerine, kişisel tutum kategorisinin terk edilerek, kavramın sadece toplumsal boyutta incelenmesi eğilimi
ortaya çıkmıştır. Tutumlar doğrudan gözlem yoluyla anlaşılamaz, görülemezler;
sadece, tutumların dış belirtileri olan davranışlardan çıkarsanabilirler’’43.
‘’Davranışlarda belirleyici olan tutumların değişikliğine ilişkin çalışmalar
1930’lu yıllara kadar belirli bir kurama dayanmaksızın, daha çok belli tutum konularına karşı bireylerin geliştirdikleri tepkileri ölçmeye yönelik olarak sürdürüldü (Turstone, Likert T.A.T. gibi). II. Dünya Savaşı sonrası tutum değişimi konusuna ve buna bağlı olarak da, kuramsal çalışmalara ağırlık verilmiştir’’44.

1.2.3.1. Tutum Değişim Kuramları
Tutum araştırmaları başlangıçta psikolog ve sosyologlar tarafından kuşku ile
karşılanmış, bir tutum çizgisi üzerinde belli bir yerde bulunduğu saptanan bireyin, bu duruma uygun davranış içinde bulunması gerektiği, tersi durumda tutum ölçümlerinin geçersiz olacağı ileri sürülmüştür. Günümüzde artık geliştirilen yeni kuramların ışığında, tutum olgusunun bu kadar basit olarak düşünülemeyeceği ve tutumun zihinsel, duygusal ve davranışsal öğelerin hangi koşullar
altında ve ne şekilde birbirleri ile uyumlu olacağına ilişkin kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlar birbiri ile ilişkisiz görünen birçok olgunun da anlaşılmasını sağlamıştır.
‘’Tutum kuramlarının hemen hemen hepsi, tutum değişimi konusunun incelenmesi sırasında geliştirilmiştir. Bu nedenle, araştırmalar her ne kadar tutumların yapısını açıklama amacı güdülüyorsa da, temelde tutum değişimi
konusuna ağırlık vermektedirler. Bu kuramlar altı grup altında toplanabilir:
-

Öğrenme Kuramları,
İşlevsel Kuramlar,
Zihinsel Tutarsızlık Kuramları,
Algısal Yaklaşım Kuramları,
Atıf Kuramı,
Toplumsal Yargı Kuramı.

Bu kuramların her biri başlı başına araştırma konusu olmuş, çok geniş
kapsamlı çalışmalardır. Bu kuramların açıklamalarını Metin İnceoğlu’nun adı
geçen eserinden aynen aktararak açıklayabiliriz.
‘Ögrenme kuramlarını baz alan Hovland tutum değişimini, toplumsal iletişim etkileri ve motivasyonel iletişim özellikleri bakımından incelemiştir. Bu
43 Mahmut Oktay, A.g.e., s.163.
44 Metin İnceoğlu, A.g.e.,s.28.
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ve benzer araştırmalarda özellikle uyarıcı-tepki (situmilation-reponce) ilişkisinden hareketle, tutum değişim oranını saptamada yardımcı olacak uyarıcı
değişkenlerine ağırlık verilmiştir.
Öğrenme kuramlarının temel konusu olan klasik koşullandırma ve motivasyonel koşullandırma ilkelerinin, tutum değişimi alanına uygulanmasını,
bazı araştırma bulguları ile açıklayalım.
Birey belli bir tutum konusu ile ilişkili olarak ödüllendirici bir deneyim geçirirse, o konuya karşı tutumu genellikle olumludur, deneyim cezalandırıcı
ise tutum olumsuz yönde gelişecektir. Burada ilişkilendirme söz konusudur.
Araştırmalar tutum oluşumunda olduğu gibi, tutum değişiminde de bu sürecin geçerliliğini göstermiştir.
Araştırmalardan elde edilen bulgulara göre; bir ikramda bulunmak, bir
hediye vermek, reklam kampanyaları sırasında bir pazarlama tekniği olarak
müşteriye yapılan promosyon çalışmaları, marka tercihi bakımından tutum
değişikliğine yönelik bir çalışmadır. Bir övgü; ya da yergi tutum değişikliğine
neden olan deneyimler olabilir.
Ayrıca istenen bilginin önce, istenmeyen bilginin sonra sunulmasının
daha ikna edici olduğu savı geçerlidir. Birey istediği bilgiyi önce duyunca iletişime ilgi göstermekte, tersi durumda ise kaçınmakta savunma mekanizmalarını harekete geçirerek iletişimi boşlamaktadır45.
İşlevsel kuramlar ile birlikte toplumsal etki sonucu oluşan tutum değişiklikleri ve sebepleri incelenmektedir.
Toplumsal etki sonucu oluşan tutum değişikliği farklı süreçler içerir. Bu
süreçler: Uyma (Kabullenme), özdeşleşme ve benimsemedir. Bu süreçlerden
ilk ikisi, tutum değiştiren kişi ile tutumu değiştirten kişi arasındaki ilişkidir;
Üçüncüsü ise bireyin sahip olduğu tutum ile hedeflenen değişim arasındaki ilişkiye aittir.
Uyma sürecinde birey, motivasyon kaynağının beğenisini kazanmak ya da
olumsuz tepkisine neden olmamak için tutumunu değiştirir. Yeni tutumu, içeriğine inandığı için değil, sonucu ödül/ceza olduğu için kabullenir. Ancak bu
uyma/uymama davranışlarında çoğu zaman birey, çevresine karşı tutumunu
yapay olarak değiştirir, gerçek tutum bunun tam tersidir. Bu durumda yapay
değişimin, etken unsuru (kişi yada gurup) bireyin yaşamında var oldukça devam eder. Bu unsurun etkisi önemini yitirince tutum aslına döner. Hatta buna
tutum değişimi değil, belirli bir duruma uyma davranışı (adaptif) ya da geçici
tutum değişikliği diyebiliriz.
İkinci tutum değişimi süreci olan özdeşleşmede, birey egosunu tatmin eden,
olumlu ilişkiler içinde bulunduğu kişilerin tutumlarını benimser. Birey, çoğu zaman, ilgi duyduğu benzemek istediği kişi ya da gurupların (reference) tutumlarını benimsemek ister. Bu tür değişim kalıcı olmak eğilimindedir, çünkü uyma
davranışında olduğu gibi değişim unsurunun varlığına bağlı bir zorlama yoktur.
45 A.e, s.29.
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Üçüncü süreç benimsemedir. Bu durumda değişim, bireyin varolan tutum
ya da değerleri ile aynı yönde olduğu zaman etkinin kabulü söz konusudur.
Benimseme daha çok değer ifade edici işlev görmektedir.
Tutum değişiminin gerçekleşmesi, tutumun hangi işleve hizmet ettiğine
bağlıdır. Uyma durumunda, etkileyici unsurun olumlu tepkisi, tutumun korunması için gereklidir. Olumlu tepki değiştirildiğinde ya da etkileyici unsur
değiştiğinde tutum da değişecektir; Ya da özdeşleşilen kişi/gruba benzeme,
tatmin edici olmaktan çıktığında bireyin tutumu da değişecektir. Birey benimsediği tutumun, savunduğu değer yargılarına ters düştüğünü fark ettiği
an, bu tutumu derhal gözden geçirir.
Bu tutum değişimine esas teşkil edecek temel olgular işlevsel açıdan incelenmişlerdir. Bu yaklaşımlarda durumsallık ve değerler arasındaki ilişkinin
tutum değişiminde rol oynadığı görüşü hakimdir46.
Zihinsel (bilişsel) tutarlılık kuramları üzerinde en çok araştırma yapılan
kuramlardan birisidir.
İnsanların zihinsel sistemlerinde, değişik nedenlerle bazı tutarsızlıklar olması ve bunların yaşamlarının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu tutarsızlık/
çelişki nedenlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
İçinde yaşadığımız toplumda, farklı gerekleri olan çelişkili roller söz konusudur.
Sosyal yaşam sürekli bir devinim ve gelişme içindedir. Bu durum, bireyin
değişimi izleme ve katılma konusunda, zihinsel yapılanmalarını yeniden örgütlemeyi zorunlu kılmaktadır. Aksi halde bireyin toplumun gerisinde kalması ya da toplumdan soyutlanması durumu ortaya çıkar.
Bireyin ideallerine ters düşen dış baskılar altında olabilir. İşini halledebilmek için hiç istemediği halde yalan söylemesi, ya da bir emre uyması gibi
davranışlar olabilir.
Kişilerarası etkileşim ya da tutum konusu ile doğrudan ilişki sonucu birey, daha önce edindiği bilgilere ve yaşam denemelerine ters düşen önerileri
onaylamak zorunda kalabilir.
Zihinsel tutarlılık kuramları, insanların tutum ve inançları arasında tutarlılık olmasını isteyecekleri ve tutarsızlıklardan kaçınacakları varsayımından hareketle, yukarıda belirtilen ve başka nedenlerle ortaya çıkacak tutarsızlıkları
nasıl giderdikleri üzerinde durur.
Zihinsel tutarlılık kuramlarında, tutarlılık kavramı değişik araştırmacılar
tarafından farklı biçimde değerlendirilmiştir. Tutarlılık kavramı, değerlendirme biçimine göre üç gruba ayrılabilir.
- Kişilerarası tutumlarda tutarlılık.
- Kişinin kendi tutumları arasında tutarlılık.
46 A.e, s.30.
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- Kişilerarası tutumlarda ve kişi kendi tutumları arasında tutarlılık47.
Zorunlu tutum değişikliği kuramları kişilerin arzu etmedikleri sosyal durumlarda geliştirdikleri tutumları incelemektedir.
İki tip zorunlu tutum değişikliği yaratma etkisi söz konusudur. Yasa veya
koşulları değiştirmek yoluyla, bireyden kendi tutumlarına zıt tutumlara sahip
bir insan rolünü açıkça oynamasını istemek yoluyla.
Birinci şekilde, Amerika’da azınlık gurupları ile (özellikle zencilerle ilgili)
yapılan araştırmalar gösterilmiştir ki, bir tutum konusu ile zorunlu ilişki, var
olan tutumu kuvvetlendirir veya azaltır. Yani aynı yönde veya aksi yönde tutum değişikliği olabilir.
Azınlık grubun üyeleri ile girişilen zorunlu ilişki, insanı yanlış düşüncelerini düzeltmek yoluna götürebilir. Örneğin: Aynı yerde oturan beyaz ve siyahlar
bu sık temas neticesinde, birbirlerine karşı olan tutumlarının dayandığı stereotip kanaatleri değiştirebilirler.
Zorunlu olarak olumsuz değer taşıyan bir tutum konusuna katlanmak
veya onunla anlaşmak ihtiyacı olunca da, onun hoş taraflarını bulmak eğilimi belirir. Örneğin, aynı yerde oturan beyaz, zencileri savunabilir. Bu önce ussalaştırma mekanizması olarak düşünülebilirse de tutumlarının, düşünce ve
duygu unsurunun ayrılmaz bir parçası olur.
Bununla beraber şunu daima göz önüne almak gerekir: Tutumların değiştirilmesi için yapılan etkiler hiçbir zaman “boş bir organizma” ya yapılmaz.
Yapılan etki karşısında her kişi aynı şekilde etkilenmez. Yapılan etki bireyin kişilik yapısına ve özellikle onun otoriteyi nasıl algıladığına bağlıdır.
Tutumları zorla değiştirmenin ikinci şekline yani kişinin kendisinden istenilen rolü oynamasına gelince, insanlar bu koşulda genellikle kendilerini,
tutum konularına karşı, mevcut tutumlarına zıt şekilde hareket etmek durumunda bulunurlar. Örneğin, uluslararası kuruluşlarda çalışan çeşitli uluslara ön yargıları bulunan kişiler, herkese nazik davranmak zorundadırlar. Azınlık gruplarına önyargısı olan satıcılar da aynı nezaket ve itinayı bütün alıcılara göstermeye gayret ederler. Önceleri çok zor yapılan bu davranışa zamanla
alışılır. Yani oynanan rol sonucu kişilerde tutum değişikliği ortaya çıkar.
Bireyin özel tutumlarına zıt tutumları, açık olarak ifade etmesi, bu tutumların kabulünü kolaylaştırabilir. “oyun oynama” bireyde devamlı değişme
meydana getirebilir. “Rol yapan” onaylanır, ödüllendirilirse, değişme daha çabuk olur, yani rol benimsenir.
Rol oynama ile tutumların değişmesini son zamanlarda gittikçe gelişen
psiko-dram, ve sosyo-drama deneylerinde –uygulamalarında- görebiliriz48.
Zihinsel uyuşum kuramı bireylerin karşılıkla sözleriyle etkileşimlerini incelemektedir.
47 A.e.. s.32.
48 A.e.,s.33.
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Bu model, denge modelinden daha basit durumları inceler. Belki de en
basit tutum değiştirme durumu olan, bireyin bir başka birey yada nesne hakkında söylediği sözlerin (olumlu/olumsuz), diğer bir birey üzerindeki etkisini
inceler. Bireyin iki ayrı tutum konusuna ilişkin farklı tutumları olduğunda, bu
iki tutum konusunun, birbiri ile ilişkili duruma gelmesi sonucu, tutumlarında
zihinsel uyuşum sağlamak üzere bir değişme olacaktır. Zihinsel uyuşum kuramına göre, bu tutumda ortalama bir kayma olacaktır; örneğin, iki nesneye
karşı birbirine zıt tutumları olan birey zihinsel uyumunu sağlamak için, daha
olumlu olan tutuma doğru kayma eğiliminde olacaktır.
Denge kuramında konular yalnız olumlu yada olumsuz olarak, uyuşum
kuramında ise tutumların gücü de göz önüne alınarak incelenmektedir. Bu da
tutum değişimi için önemli bir etkendir49.
İki süreç kuramı tutumların tutarlılığı üzerinde incelemeler yapmaktadır.
Özellikle tutum değişimi araştırmalarında tutarlılık için “iki süreç” önem
kazanır. Mantık kurallarını izleyen tutumlar ve düşleri gerçekmiş gibi gösteren
tutumlar. Bazı tutumlar, mantık kurallarına uygun olarak birbirleri ile tutarlıdır.
Diğer yandan, bazı tutumlar düşlerin gerçekmiş gibi kabulü sonucu birbirleri ile «tutarlı» olur. İnsanların değişik konular arasındaki mantıksal ilişkilere
dayanan tutumları ile düşlerin gerçekmiş gibi algılanmasına (sahte biliş) gösterecekleri doğaldır. Ancak, insanlara belli bir konuda, nesneler arasındaki
mantıksal ilişkiler anlatıldığında, tutumlarının mantıksal yönde değişim gösterebilecekleri pek çok deneyle saptanmıştır50.
Zihinsel çelişki kuramı Festinger tarafından ortaya atılmış ve üzerinde en
çok araştırma yapılmış kuramdır.
Bu kuram, bireyin kendi iç dünyasında tutarsızlıklardan arınmak için bilgileri, duyguları ve davranışları arasında tutarlılık sağlamaya çalıştığı varsayımına dayanır. Şayet birey, belli bir şeye inanıyorsa ve inandığına ters düşen davranış içinde ise, bu uyumsuzluğu azaltmak isteyecek ya da artmasını önlemeye çalışacaktır. Bu uyuşumsuzluk ya da tutarsızlık, “çelişki” olarak nitelendirilir. İki zihinsel unsur arasında çelişkili bir ilişki olduğunda, ilişkinin biri diğerinin tersidir denebilir. Zihinsel unsur: Bireyin çevresi, kendisi ya da davranışı hakkındaki bilgi, inanç ve kanılarıdır. Bu zihinsel unsurlar arasında üç türlü
ilişki olabilir: Çelişkili, uyuşumlu ya da ilgisizlik. Birey sigaranın zararlı olduğunu biliyor ve yinede sigara içmeye devam ediyorsa (ki, çoğunlukla böyledir),
bu iki bilme arasında çelişki vardır: Sigaranın zararlı olduğunu kabul edip içmekten vazgeçerse, o zaman uyuşumlu bir ilişki söz konusudur. Ancak birey,
sigaranın zararlı olduğunu ve aynı zamanda her sabah işe gittiğini bilirse bu
iki bilme arasında ilgisiz bir ilişki vardır.
49 A.e.,s.34.
50 A.e.,s.35.
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Zihinsel çelişki (zihinsel tutarsızlık-bilişsel çelişki), bireyin, nelerin birbiri
ile uyumlu olduğuna ilişkin geçmiş yaşam deneyimleri ya da kültürel kurallar
ve değerlerin bir sonucu olabilir. Bu kuramın temel dayanakları:
Psikolojik olarak gerilim yaratan olgu ve bilgi konusunda birey çelişkiyi
azaltmaya ve uyum sağlamaya, çelişkiyi artırma olasılığı olan durum ve bilgilerden kaçınmaya yönelecektir.
Çelişkinin (ya da uyuşumun) büyüklüğü, unsurların yaşamsal önemi yada
değeri arttıkça çoğalacaktır.
Çelişkiyi azaltma baskısının gücü, çelişki büyüklüğünün bir sonucudur.
Ortaya çıkan çelişkinin büyüklüğü şu kavramsal değişkenlere bağlıdır:
Birinci değişken, her bir çelişkili zihinsel unsurunun birey için ifade ettiği önemlidir. Eğer bireyin sahip olduğu kanı kendisi için hiç önemli değilse,
bu kanıya ters düşen bir davranış çok az bir çelişki yaratacaktır. İkinci değişken; Çelişki miktarıdır. Bu, belli bir anda var olan çelişkili ve çelişkisiz bilgilerin sayısının bir sonucudur. Yani, çelişkili unsurların, çelişkisiz unsurlara oranı
ne kadar fazla ise, çelişki o denli yoğundur.

çelişkili unsurların önemi x sayısı
çelişki =

uyuşumlu unsurların önemi x sayısı

Sonuncu değişken, zihinsel benzerlik ise, bir nesne ya da eylemin işlevsel eşdeğerliliğidir. Bu durumda iki nesne ya da olay arasında ne kadar az ortak yön varsa, çelişki o kadar yoğun olacaktır. Örneğin, bireyin bir miktar parası olsa ve bununla kitap ya da kola satın alma arasında seçim yapması gerekse, sinema ya da tiyatroya gitme arasında yapacağı tercihten daha fazla
çelişki ile karşı karşıya olacaktır.
Bu tür çelişkili durumlarla karşılaştığında birey, eğer unsurlar kendisi için
önemli ise, çelişkiyi azaltmak için şu yollardan birine başvuracaktır.
Davranışı ile ilgili zihinsel yapılanması değiştirilebilir; Sigara örneğinde olduğu gibi sigara içmeyi bırakmak yada “içen de ölüyor içmeyen de” biçiminde çelişkiden kaçınmak gibi.
Çevresi ile ilgili zihinsel yapılanmasını değiştirebilir. Örneğin sigara içmenin zararlı olduğu ancak çevresindeki insanların çok sigara içtiğini (2 paket)
oysa kendisinin az içtiğini (1 paket) söylemesi gibi.
Çelişki miktarı zihinsel yapılanmaların önem derecesine bağlı olduğuna
göre, birey bir ya da birkaçının, daha az önemli olduğuna karar verebilir, örneğin, “sigara içmenin sağlığım için zararlı olması önemli değil, hızlı yaşa,
genç öl!”gibi.
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Çelişkiyi her zaman «başarılı» bir şekilde azaltmak olanaklı olmasa bile,
çelişki büyük olunca, zihinsel unsurlardan biri ya da birkaçı değişecektir.
Zihinsel çelişki kuramı, çok genel kavramlar getirdiği için, uygulama alanları çok çeşitli olmuştur. Bu kuramın ilgi çekmesinin ikinci bir nedeni de, bireyin zihinsel yapılanmasından değil, davranışlarından hareketle tutum değişimi olgusunu incelemiş olmasıdır. Tutumun zihinsel ve duygusal öğesinin,
davranışsal öğesinden etkilendiği ve birey değişik bir davranışta bulunduğunda, tutumunun da değiştiğini ilk defa ortaya atan Festinger olmuştur.
Zihinsel çelişki kuramında, önemli olan, beklentilerin kesin ve evrensel
olduğu durumlarda tahminler yapmak için uygun olabileceğidir. Bu kuram tutum değişimi alanındaki son gelişmelere bakılırsa, eski önemini kaybetmektedir. Ancak ikna edici iletişim alanına bu kuramların bazı katkıları olmuştur:
Örneğin, seçimli kaçınma ve seçimli kabul süreçleri gibi51.
Atıf kuramları bireylerin eğilimleri ya da davranışları belli bir nedene bağlama sebeplerini açıklamaya çalışmaktadır.
Atıf (reference) kuramları, özellikle insanların düzenli eğilimleri dostlukları, hoşlandıkları, hoşlanmadıkları gibi konularda atıfların nasıl yapıldığı konusu üzerinde durur. Duruma bağlı olarak, atıf süreçleri, tutum oluşması, tutum değişimi ya da bireyin mevcut tutumlarının pekiştirilmesini sağlayabilir.
Atıf konusunu içsel atıf ve dışsal atıf olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. İçsel atıf, bireyin eylem (davranış) nedenlerinin kişisel bir eğilime bağlı olmasıdır. –“TV sunucusu genç hanım hep gülümseyerek konuşuyor, ne kadar candan biri.” Gibi dışsal atıf ise, bireyin davranış nedeninin birey dışında bir etkene bağlı olması durumudur. Örneğin; «TV sunucusu genç hanım hep gülümseyerek konuşuyor, çünkü candan görünmek zorunda» gibi. Bu şekilde bireyin davranış nedenini, karşıt tutumlarına, kişisel özelliklerine, çevresel etkenlere ya da hepsine birden bağlayabiliriz. Bu sonuca varmak için Heider’e
göre üç etkeni göz önünde bulundurmak gerekir: Bireyin yeteneği, niyeti ve
gösterdiği çaba. Bireyin yeteneğini başardığı işin güçlüğü, çabayı ise bireyin
gözlemlenir davranışı ile değerlemek olasıdır. Değerlemesi en zor olan niyettir, çünkü birçok davranışın amaçlanmış ve de amaçlanmamış sonuçları olabilir. Dolayısı ile bireyin davranış sonuçlarını gözlemleme ile niyetini anlamak
zordur. Ancak bireyin davranış amaçlarının sonuçlarını algılayabildiğimiz zaman kişiye atıf yapabiliriz52.
Toplumsal yargı kuramı hareket noktası algılama olan tutum değişim kuramıdır.
Algılama çalışmaları, bireylerin çevrelerindeki insan ve konuları, nesneleri
nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını inceler. Genel olarak, algısal yaklaşımlar,
tutum değişimi sürecini, inanç ya da kanılarda bir değişim değil, tutum konusunun algılanmasında bir değişim olarak ele almaktadır. Algısal yaklaşımlar51 A.e., s.36.
52 A.e., s.38.
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dan ikisi oldukça ilgi çekmiştir. Bunlar, Sherif ve Hovland’ ın toplumsal yargı
kuramı ve daha yakın zamanlarda geliştirilen atıf kuramlarıdır.
M.Sherif tutum tanımına daha önce belirttiğimiz gibi üç kavram getirmiştir. Kabul alanı, ret alanı ve tarafsızlık alanı. Bireyin herhangi bir tutum
konusunda ret alanının genişliği, o konunun bireyin “ego”su bakımından ne
anlama geldiğini göstermektedir. Toplumsal yargı kuramında tutum değişimi
ile ilgili iki kural söz konusudur: Benzeşme ve zıtlık. Benzeşme kuralına göre,
bireyin kabul alanına giren toplumsal uyarıcı (örneğin, güdüleyici bir mesaj),
birey tarafından kendi düşüncesine benzer görülecektir. Benzeşme kuralına
göre ikna edici uyarıcılar:
Bireyin kendi tutumuna olduğundan çok daha yakın görülecektir.
Olumlu olarak değerlendirilecektir.
Bireyde, mesaj içeriği yönünde tutum değişimi olasılığı artacaktır.
Zıtlık kuralı ise, söz konusu uyarıcılar bireyin ret alanına girdiği için, zıtlık
oluşacağını ifade etmektedir. Buna göre bu uyarıcılar:
Bireyin gerçek tutumuna, olduğundan daha uzak görülecek,
Olumsuz olarak değerlendirilecek
Ya hiç tutum değişimi yaratmayacak ya da mesaja ters yönde tutum değişimine yol açacaktır.
Yargıda benzeşme ya da zıtlık etkileri, konunun birey “ego”su için önemli olduğu durumlarda daha çok olacak, ancak tutum değişimi etkileri azalacaktır.
Toplumsal yargı kuramı ile ilgili en çok araştırma yapılan iki konu vardır.
Mesajın alcının tutumuna karşıt olması,
Mesajın, alıcının “ego”su için önemi.
Karşıt mesaj: İkna edici bir mesaj, eğer bireyin kendi tutumuna karşı ise,
birey ya tutumunu değiştirir ya da tutarsızlığı herhangi bir biçimde çözmeye
çalışır. Mesajın algısal olarak saptırılması, kaynağın önemsenmemesi, karşıt
tartışma, mesajın beğenilmemesi ya da mesajın içeriğinin eksik alınması gibi.
Bütün bu konularda yapılan araştırmalara göre, bu yöntemlerin, birey için
birbirinin yerini tutan ya da birlikte kullanılabilir özelliği vardır.
Karşıt mesaj ile tutum değişimi arasında iki tür doğrusal ilişki vardır:
Toplumsal yargı kuramı ve tutarlılık kuramlarının da öngördüğü gibi, mesaj zıtlığı ile kaynağın inanırlığı arasında bir etkileşim söz konusudur. Bu etkileşimde kaynağın güvenirliği yüksek olduğunda, kaynak boşlanması daha az
olasıdır. Kaynağın güvenirliği düşük olduğunda, kaynağın boşlanması daha
kolay olur ve tutum oluşumu gerçekleşmez’’53.
53 A.e.,s.40.
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1.3. İmaj Çeşitleri
İmaj, bir kişi veya kurumun diğer kişi ve kurumların zihinlerinde isteyerek
ya da istemeyerek bırakmış olduğu, hizmetle ilgili personel, kullanılan araçgereçler ve çevresi hakkındaki fikirler, anlayış ve değerlerdir. Diğer bir deyişle bireyin kişi, ürün ya da kurum hakkındaki izlenimleridir. Sözü edilen izlenimler, bireyin, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan, değer yargılarını, yaşamını, algılayış biçimini ve hizmete karşı duyduğu ilgiyi yansıtmaktadır.
‘’Çeşitli kültürel etkinlikler, reklam ve tanıtım faaliyetleri, kitle iletişim
araçları aracılığıyla elde edilen veriler sonucu bireyin bilgilenme düzeyi oluşur.
Bu veriler kişinin zihninde bir süzgeçten geçerek bireyi belli bir tutuma yönlendirir. Bireylerin belirli bir konu, kişi ya da nesne hakkındaki değerlendirmelerinin sonucu oluşan yargılar ise, bireyin algılama sürecindeki belirleyici öğelerdendir. İçinde bulunulan çevresel, ekonomik, yasal koşullar da olanak ve hizmet öğesini oluşturur’’54.
Dinçer’in bahsettiği bu üç öğe; yargı, bilgilenme düzeyi, olanaklar, hizmetler, bireyin algılama sürecinden geçerek imajı oluşturur.
İmaj kavramının günümüz global ekonomi düzeninde kazanmış olduğu
önem pazarlama ve iletişim biliminin ilgi alanına girmesinden kaynaklanmaktadır. İmaj karmaşık süreçler sonucunda oluşup, ölçülüp, değiştirilebilir olduğu düşüncesinden hareketle bir çok araştırmaya konu olmaktadır. Bundan
dolayı birçok imaj çeşidi ortaya konmuştur. Bu çalışmada ise beş ana imaj
çeşidi irdelenecektir.

1.3.1. Kişisel İmaj
Kişisel imaj da tıpkı imaj kavramı gibi farklı açılardan yaklaşıldığında, üzerinde farklı tanımların yapılabileceği bir konudur. ‘’Bazıları giyim tarzının ya da gönderilen sözsüz mesajların, diğerleri ise konuşma biçiminin ve ses tonunun kişisel imajı oluşturduğunun söylemektedir. Bunların yanında kişisel imajı ‘’biriyle
ilk kez karşılaşıldığında hissedilenler’’ şeklinde de tanımlamak mümkündür. Kişisel imaj, örgütler tarafından önemli görülmekte ve yönetim tarzının önemli bir
parçası olarak algılanmaktadır. Bundan dolayı kariyer geliştirmede imaj önemli bir hale gelmiştir’’55.
Kişisel imaj üç alt imajın birleşiminden ortaya çıkar kısaca açıklanırsa:

54 Müjde Ker Dinçer, Kişisel İmaj, Alfa Yayınları, İstanbul, 1998, s.2
55 A.e., s.6.
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‘’Öz İmaj deneyimler tarafından etkilenir ve mevcut öz saygı düzeyinin bir
yansımasıdır. Bireyin kendini nasıl gördüğüdür.
Varolan imaj ise çevrede nasıl bir etki bırakıldığıdır. Değişken özelliklerden
dolayı bilimsel analizleri gerektirir.
İstenen İmaj, ulaşılmak istenen, bireyin kendini başkalarına nasıl tanıtmak
istediğini anlatan imajdır. Mevcut durum analizinden sonra gerçekleştirilen düzenlemelerle bu imaja ulaşılabilmektedir.
Sonuç olarak kişisel imaj, öz imajı, varolan imajı ve istenen imajı belirleyen
iç ve dış faktörlerin bir karışımıdır’’56.
Kişisel imajı geliştirmeme ya da bunu göstermeme kariyerin gelişmesini
de olumsuz etkilemektedir. Görünüş, konuşma kalıpları, iletişim tarzları, tavır
ve davranışlar kişinin neler yapabileceğinin göstergesidir. Yoğun iş yaşamında
önemli olan ilk görünüş yani ilk izlenimdir. İnsanlar ilk önce oluşturulan görsel imajı fark eder, bireyselliği dışa vurabilecek bir yol bulmak önemlidir. Kişiler
hiç konuşmadan duruşları, kıyafetleri, aksesuarları vb. dış özellikleri ile kendileri
hakkında birçok mesajı karşısındakilere iletir. Daha önce hiç bulunulmamış bir
ortama girildiğinde, çevredekilerin yalnızca kıyafetlere bakarak bulundukları çıkarımları, Müjde Ker Dinçer; ekonomik düzey, eğitim düzeyi, güvenilirlik, sosyal
konum, kültürel düzey, başarı durumu ve ahlaki değerler açısından bireyin karakteri olarak sıralamaktadır. Zihinsel olarak çok kısa bir sürede varılan bu yargıları oluşturan faktörler şöyle sıralanabilir:

1.3.1.1. İlk İzlenim
Günlük hayatta imajı belirleyen faktörlerden birincisi ilk izlenimdir. ‘’Yeni tanışılan kişiler üzerinde çok kısa bir zaman içinde olumlu yada olumsuz izlenimler bırakılabilir. İlk izlenimler otuz saniye ile dört dakika gibi kısa bir sürede oluşur. Sosyal psikolog Albert Mehrabian’ın yaptığı bir araştırmaya göre, ilk izlenimlerin %55’ini görüntü ve beden dili, %38’ini konuşma ve ses tonu, %7’sini de
ne söylenildiği oluşturur’’57. Güç ve etki alanında kapsamlı bir araştırmaya dayanan bu ilk ve kalıcı izlenim teorisine göre biri sadece tepeden tırnağa birini gözden geçirerek, onu ciddiye alma yada hesaptan düşme kararına varabilir.58 Bir
başka deyişle görünüş, mimikler, konuşma tarzı, davranışlar ve iletişim becerisinin sentezi kişisel imajı oluşturur.

56 Dilaver Tengilimoğlu, Yüksel Öztürk, A.g.e,s.226.
57 Özlem Çakır, Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 26.
58 Bobbi Linkemer, Profesyonel İmaj Yaratmak, Çev. Nurdan Gürbilek, İstanbul, Rota, 1993, s.22.
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İlk izlenimlerin önemi, kendilerinden sonra gelen diğer izlenimleri etkilemesidir. Daha önce açıklandığı gibi, bir kişi hakkındaki ilk izlenimler, ön yargıç fonksiyonu görerek, daha sonraki izlenimleri biçimlendirmekte, kendini doğrulayacak şekilde yönlendirmektedir. Kişi için genel yargıya varırken bilinçdışı olarak
kullanılan önemli bir öğe olarak önyargılar vardır.

1.3.1.2. Önyargı
Önyargı, insanın bir gruba ilişkin değişmez izlenimini dile getiren bir terimdir. Kişilere ilişkin algılamalar bu izlenim aracılığıyla yapılır.
‘’Dış dünyanın şaşırtıcı, insanın kafasını karıştıran karmaşasından, kültürün
birey için daha önceden tanımlamış olduğu şeyleri seçerek ve seçilenleri birey,
kültürünün basmakalıplaştırdığı biçimiyle algılar. Önyargılar çoğunlukla olumsuzdur; siyahlar alıktır ya da kadınların saçı uzun aklı kısadır gibi, ama olumlu
da olabilirler’’59.
Önyargılar yaşamın bir parçasıdır. Farkında olmadan düşünce ve davranışlarda bu yargılar kullanılır. Çoğu kez bu yargıların birey kendinde olduğunu kabul etmez, farkına varsa bile onun etkisini tümüyle ortadan kaldırmakta büyük
zorlukla karşılaşır.
Doğan Cüceloğlu, önyargının iki temel öğesinden biri olan kalıp yargı, bireyleri tanımadan onları bir grubun üyesi olarak yargılamak, bir diğer öğesi ise bir
grup ya da kişiye karşı olumsuz duygudur der. Önyargıda böylece hem duygusal hem de düşünsel öğeler bulunur. Bu iki öğenin etkisi altında kişi ayırt edici
davranışta bulunur.
Önyargının kaynağını açıklamada dört temel yaklaşım vardır.
‘’En baskın görüş bu yargıların küçük yaştan itibaren aile içinde öğrenildiğini ileri sürer. Çocuğun çevresinde söylenilen sözler, yapılan davranışlar, yargılamalar, dedikodular, uydurulan lakaplar çocukların zihinlerinde izlerini bırakırlar ve onların da ebeveynleri veya komşuları gibi aynı yargıları benimsemelerine
yol açarlar. Bir diğer görüş daha sonra yapılan araştırmalarla desteklenmemişse
de, bu yargıların kişiliğin bir parçası olduğu ileri sürmüştür. Üçüncü görüş, grup
üyeliğinin doğal bir sonucu olarak bu yargıların oluştuğunu, çünkü hangi gruptan isek o grubu iyi, diğerini kötü görme eğilimi içinde olduğumuzu ileri sürer.
Ve son görüş birey kendine benzeyenleri çekici bulup onlardan hoşlandığını fakat kendine benzemeyenlere karşı olumsuz bir tutum geliştirdiğini, hatta farklılık ne kadar büyükse olumsuz tutumun ya da bu yargıların şiddetinin o kadar
59 Erol Mutlu, A.g.e., s. 54.
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büyüdüğünü ifade eder’’60.
Nesnel olmayan değerlendirmeler yapılmasına yol açan yargılar yalnız kişisel
değil bütün imaj çeşitlerinin oluşumunda önemli bir yere sahiptir.

1.3.2. Ürün İmajı
Ürün, müşterilerin gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda kar amaçlı olarak üretilen nesnedir. ‘’Örgütler müşteri güvenini ve duyumunu sağlamak için
sunulan üründe dayanıklılık, nitelik, güzelduyu, tutarlılık gibi öğeleri dikkate almaktadır. Bireyin gereksinimlerine yanıt veren ürünlerin alıcıların davranışlarına
göre dört sınıfta değerlendirebiliriz:
Sıradan ürünler: tüketicilerin günlük yaşamda sık sık kullandığı ve değiştirmeye yanaşmadığı ürünler. Bunlar arasında içme suyu, maden suyu, ekmek,
taze ürünler, gazete, benzin ayrıca kimi batı ülkelerinde, günlük tüketimde yer
alan bira, şarap… sayılabilir.
Karşılaştırmalı ürünler: Belirli bir alışkanlığı olmayan ve yalnızca ürünün ‘’ne
yaptığı’’ ve ‘’hangisi önemli’’ sorularının yanıtıyla ilgili olanlardır. Bunlar giyecek,
mobilya, güzellik ürünleri gibi sık sık satın alınmayan ürünlerdir.
Kanıyla ilgili ürünler: tüketicinin belli seçimlerinin inançlarının kimi markalarla ilgili olduğu ürünlerdir. Bu durumda, tutumu değiştirmesi için çabalamak zordur. Örneğin arabalar, lüks tüketim ürünleri bu türdendir.
Zorunsuz – istemsiz ürünler: tüketicinin henüz yeni olduğundan tanımadığı
ve gereksinim duyulan ancak hemen alınması gerekmeyen ürünler. Örneğin hayat sigortası, ansiklopediler gibi ürünler’’61.
Ürünün imajı sahip olduğu imajdır. ‘’Ürünün kendisi, onu kullanacak olan kişilerin ihtiyacına cevap verebilmeli ve kullanışlı olmalıdır. Özellikle piyasaya yeni
girecek malların tanıtımında etkin olan ürün imajı, kamuoyunda pek fazla tanınmayan bir kuruluşun da ürettiği ürünle, alanında oldukça iyi bir imaj edinmesine katkıda bulunur’’62. Bir başka deyişle kendini ortaya çıkaran kurumdan, ürün
daha tanınmış olabilir. Kurum bilinmezken, ürün imaj sahibidir. Bu imaj, ürünün
kalitesini ve özelliklerini vurgulayan, karakterinin geliştirilmesini sağlayan reklamlar ile oluşturulabilir.
Üründe imaj onun yalnız işlevselliği ile örtüşmez, kişilerin ürüne biçtiği değerdir. Örneğin kullanılan kalemin işlevi yazı yazmaktır. Fakat satın alınacak ka60 Doğan Cücenoğlu, A.g.e., s.544,545.
61 Nükhet Güz, A.g.e., s.406.
62 Dilaver Tengilimioğlu, Yüksel Öztürk, A.g.e., s.223.
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lemler arasında çok büyük fiyat farkları olabilir. Bunun sebebi yalnız kalite değil,
motivlerin yönlendirmesiyle çevredekilere verilmek istenen güçlü olunduğuna
dair imaj olabilir ve işte o zaman en pahalı kalem tercih edilebilir. Burada bireyin
satın alma yönünü belirleyen o ürünün imajıdır.
Ürünün imajının diğer imaj çeşitleriyle bir arada oluştuğunun unutulmaması gerekir. Diğer bir deyişle ürün, marka ve kurum imajının toplamı bireyi satın
alma hareketine iten imajı oluşturmaktadır.
Ürün ve markanın yakın ilişkisinin en önemli sebebi gelişen dünyadaki ürünlerin yaşam eğrilerinin çok kısalmış olmasıdır. Bu en iyi şekilde elektronik sektöründe gözlemlenebilir. Disketten, CD’ye ondan DVD’ye geçiş hızı çok yüksektir ve bu hız artarak ilerlemektedir. Örnekten çıkarsama yaparak artık disketin
mükemmel bir ürün imajı olması onu kullanma ihtiyaçlarının değiştiğinden dolayı önem arz etmemektedir. Oysa disketi üreten marka veya kurumun güvenilirliğine olan inanç dolayısıyla aynı isimli disket yerine CD’yi tercih etmeye devam edilebilir.
Yukarıdaki örnekte itibar transferi vardır. Ayrıca imaj transferinden de bahsedilebilir. ‘’Bu imaj işlevi özellikle Uluslararası pazara sunulan genellikle lüks tüketim maddelerinde bilinen bir ürün markasının başka bir ürüne transferi olarak
görülmektedir. Porsche ile güneş gözlükleri, Davidoff ile saat gibi’’63.
Transfer imajın, literatürde bulunması dahi bütün imajların birbirini etkilediğinin bir kanıtıdır.

1.3.3. Marka İmajı
Marka bir ürünü ya da hizmeti tanımlamaya ve ayırt etmeye yarayan ada denir64.
İletişim, tanıtım deyince, bir firma, işletme ve burada üretilen mal, hizmet
ve hemen akla marka gelir65 Marka imajı, imaj çeşitleri içinde en çok bilineni ve
üzerinde çalışılanıdır. Bundan dolayı birçok tanımı vardır. Bu tanımların bazıları aşağıdadır:
‘’Marka imajı üretilen mal ve ya hizmetin hedef kitlesinde oluşan
duygusal ve estetik izlenimlerin toplamıdır. Genellikle günlük gereksinimlerin
karşılandığı ürün ve markalardır. Ancak aynı zamanda otomobil markaları, lüks
mallar ve yatırım malları da bir imaja sahiptir. Marka imajı, doyuma ulaşmış bir
63 Gönül Budak, Gülay Budak, A.g.e., s. 176.
64 Nükhet Güz, A.g.e. s.236.
65 Mehmet Ak, ‘’Franchising, Marka,İmaj’’, İletişim Fakültesi Dergisi, C.X, 2000, s.446.
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pazarda, ürün ve ya hizmetin diğerlerinden ayrılması ve ön plana çıkmasına
yardımcı olması açısından çok önemlidir’’66.
Marka imajı, markaya değer katan unsurların toplamıdır. Tüketiciler ürünleri ve markaları oluşturdukları imaja göre değerlendirirler ve ürünü satın alırlar.
Dolayısıyla marka imajı, marka çağrışımlarının hafızada tutulması ile yansıtılan
marka hakkındaki algılamaları zihinde oluşturmaktadır. Bundan dolayı gerçekte
markanın imajı öbür markalardan ayırandır: markasını hedefleyen reklam verenin girişiminin sonucudur. Konumlandırma, kurum tarafından markaya verilmek
istenen imajı tanımlar; marka imajı alıcılar tarafından algılanan imajdır.
Marka imajı bir kişinin, bir ürüne ya da kuruma yakıştırdığı uygun bulduğu
mantıksal ve duygusal özelliklerin bütünüdür. Genelde bütünsel bir nitelik taşır.
Marka imajı çok sayıda bileşene bağlıdır. Marka imajının nesnel bileşenleri,
ürünün cinsi, kurumun pazardaki yeri, satış yeri, ederi, dağıtım biçimidir; ürünle
ilgilenen kişiye, fiziksel (boy, güzellik, gençlik), düşünsel ( mantık, imgeleme yetisi, ileri görüşlülük), duygusal (sempati, sıcaklık) ve yaşam biçimi bakımından
uyan kavramlar öznel bileşenlerdir; ürünün görüntüsü ise yansıyıcı bileşenlerdir.
Marka imajının yapısal karakteristiklerini Tengilimoğlu ile Öztürk şu şekilde
sıralamaktadır:
Marka imajı, tüketici zihninde markaya ilişkin bir kavramdır.
Marka imajı, tüketicinin duygusal ve ya sebebe dayanan yorumuyla oluşan
sübjektif ve algısal bir olaydır.
Marka imajı, ürünün teknik, fonksiyonel ve ya fiziksel niteliğiyle ilişkili değildir. Tüketici özellikleri doğrultusunda, gerçeğin kendisinden ziyade algılanması önemlidir.
‘’Bir marka imajı kesin, belirgin ve hedef grubuna uygun bir biçimde spesifik
bir ürünün objektif ve psikolojik sorun çözme yetkisinin bütünlüğünü ve karşılıklı bağımlılığını temsil etmektedir. Marka imajı değişik hedef grupları için marka ürününün anlamını ve değerini sembolize etmektedir. Marka imajı bir kişinin
ve ya kişiler grubunun bir ürüne gösterdiği duygusal olduğu kadar rasyonel bağdaştırmalar bütünü, bir başka deyişle, ürünün kişiye çağrıştırdığı duygu ve düşünceler bütünlüğüdür’’67.
Bu bilgilerin ışığında marka imajının, ürün ve bir sonra incelenecek olan kurum imajından ayrı olarak düşünülmesi imkansızdır.

66 Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul, Beta yayınları, 1998, s.281.
67 Ayla Okay, Kurum Kimliği, Ankara, MediaCat Yayınları, 1999, s.260.
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1.3.4. Kurum İmajı
Toplumsal ya da üretimsel bir işlev görmek amacıyla kurulmuş örgüt ya da
işyerine kurum denir. Kurumlar dış çevredeki, yasa-yönetmelik, endüstri ve pazar ölçünleri, endüstriyel tanınmışlık, kitle iletişim araçları, bireysel tutumlar,
müşteriler, destekleyiciler, tüketiciler, yatırımcılar, topluluk, baskı grupları, kamuoyu, güven ve siyasi kanı gibi etmenlerle birleşerek işlerlik kazanırlar. Fiziksel yapı, işleyiş biçimleri ve dışarıyla ilişkiler kurum kimliğinin bir boyutunu oluşturur. Kurum imajı ise kurumla ilgili kurumun hedef kitlelerinin düşündüklerinin
bütünüdür.
‘’Regenthal’e göre kurum imajı, kurum kimliği etkilerinin çalışanlar, hedef
grupları (müşteriler, ortaklar) ve kamuoyu üzerindeki düşünce, kurumun tanınırlığı, kurumun prestiji ve kurumun diğerleriyle, rakipleriyle karşılaştırılabilirliğidir. Yani kurum imajı kurum kimliği oluşturma çabalarının neticesinde meydana
gelmektedir. Kurum imajı kavramı ile, imaj kavramında anlatılanlar bir kuruma
yönlendirilmektedir.
Kazumas Nagai’ye göre pazarlara çok sayıda yeni ürünün girmesi, reklam
bütçelerinin her ürün için eşit olmasını engellemekte ve bu yapılmaya çalışılsa dahi, ortaya çok yüksek rakamlar çıkmaktadır. Bu nedenle kurumlar kurum
kimliği kampanyalarının neticesinde ortaya çıkan kurum imajlarına sahip olmak
durumunda kalmaktadırlar. Kısacası Nagai her ürüne ayrıntılı bir reklam kampanyası oluşturmak ve yeni bir imaj geliştirmektense, başarılı bir kurum imajının
gerektiğini ortaya koymaktadır.
Marken’e göre kurum imajı, bir kuruluşun tüm amaçlarının ve planlarının algılanması olarak tanımlanmaktadır. Kurum imajı şirketin ürünlerini, hizmetlerini, yönetim tarzını, iletişim faaliyetlerini ve dünya çapındaki diğer faaliyetlerini destekler’’68.
‘’Kurum imajı; kurumsal görüntü (kurumsal dizayn), kurumsal iletişim ve kurumsal davranış unsurlarından oluşmaktadır. Kurumsal görüntü; firma logosu,
yazı karakteri, kuruluş renkleri, ilanlar, sergi ve stantlar, basılı materyaller gibi
kuruluşun yararlandığı tüm iletişim araçlarının ifade etmektedir. Kurumsal davranış, bir taraftan çalışanların müşterilere karşı davranışlarını, diğer taraftan çalışanların müşterilerle bütünleşme çabalarını içermektedir. Kurumsal iletişim
ise, kurumun bütün iç ve dış iletişimini, yani reklam ve halkla ilişkiler çabalarını kapsamaktadır’’69.
‘’Kurum imajı ile kurum kimliğinin birbirleri üzerinde yarattıkları etkilerini
68 Ayla Okay, A.g.e., s. 259.
69 Filiz Balta Peltekoğlu, A.g.e., s. 359,360.
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ayırmak zor olsa da bu iki unsurun birbirini tamamladığı söylenebilir. Kurum
imajı, bir kurum için ulaşılmak istenen bir noktayı tanımlarken, kurum kimliği
ise, var olan çabaları içermektedir. Yani somut birtakım çabalar sonucu insanların zihninde soyut olarak var olan düşünceler şekillendirilebilir’’70.
‘’Kurumu çağrıştıran renk, yazı karakteri gibi kurum kimliğini oluşturan simgeler, işletmenin imajını etkileyen boyutu ile halkla ilişkilerin alanı içinde algılanmaktadır. Geçmişte sadece isim, logo, simge tasarımından oluşan kurum
imajı, günümüzde kurumsal görünümün yanı sıra kurumsal iletişim ve davranışı
da içeren bir kavram haline gelmiştir. Geçmiştekinin aksine günümüzde sadece
kurumsal görünümü içine alan grafik tasarımı işi değil, bir yönetim ve pazarlama
disiplinidir’’71.
Bu bağlamda kurumsal kimlik derinlemesine açıklanması gereken kavramların başında gelmektedir.

1.3.4.1.Kurum Kimliği
Kurum kimliği şirketin gerçekliğidir. ‘Kurum kişilerden oluşur. Bu kişilerin varlıkları, organizasyon içindeki kollektif eylemleri, davranış tepkileri diğerlerinden
ayrılmalarını sağlar ve organizasyona devamlılık sağlayarak kendilerine bir kimlik verir; onlarda organizasyona bir kimlik verirler.’’72 Sonuç olarak kimlik organizasyonun diğer organizasyonlardan farklı özellikleriyle ilgilidir. Basitçe, organizasyonun ne olduğu şeklinde tanımlanabilir. Kurum kimliği yönetimi stratejik
değişim yönetimi haline gelmiş ve şirketin iş stratejisi, şirketin kilit yöneticilerinin felsefesi, şirketin örgüt kültürü örgütsel tasarımı arasındaki dinamik bir karşılıklı etkileşimi içermektedir73. Bu faktörler arasındaki etkileşim şirketin diğerlerinden farklılaşması, bir pazarlama metaforunun oluşması ve şirketin kurum
markasının farklılaşması sonuçlarını beraberinde getirir.
Yukarıda belirtildiği gibi kurum kimliğinin başlıca bileşenleri; şirketin stratejisi, felsefesi, kültürü ve örgütsel tasarımıdır. Strateji; şirketin ürün/pazar alanını, ana hedeflerini ve seçilen pazarlarda rekabet politika ve programlarını belirten temel plandır. Şirket felsefesi üst düzey yöneticilerin iş ile ilgili değerleri ve
inanışlarıdır.
Yöneticilerin felsefesi sıklıkla şirketin misyon ifadesinde ortaya konur. Şirket70 Ayla Okay, A.g.e., s.57.
71 Gönül Budak, Gülay Budak, A.g.e, s.178.
72 Jouy Josas, Strategor, Paris, Dunod, 1997, s.459.
73 John Balmer, ‘’Corporate Identity and the Advent of Corporate Marketing’’, Journal of Marketing
Management, Vol.14, s.974.
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lerin misyon ifadeleri ve şirket felsefeleri, şirketlerin varoluş sebeplerinin, hedeflerinin ve uygulamalarının açıkça ifade edilmesinin stratejik değerinin farkında olan yöneticilerin ürünüdür. Şirket misyonunun açık anlaşılması ve ifade
edilmesi, çalışanların ve toplumun akıllarında bir imaj oluşturmanın baş şartıdır.
Diğer taraftan kurum kültürü çalışanların organizasyona, kendi işlerine ve birbirlerine karşı sahip oldukları paylaşılan değerler, inanışlar ve varsayımlardır. Kurumsal kimliğin geri kalan diğer bileşeni olan örgütsel tasarım ise, üst düzey yöneticilerin; bölümlendirme, hiyerarşik katmanların sayısı, merkeziyetçilik derecesi, personel sayısının büyüklüğü, işlerin tasarımı ve dahili sistemler ve prosedürler gibi örgütsel ilişkilerin özelliklerini geliştirirken sahip oldukları temel tercihleri göstermektedir.
Diğer taraftan kimlik, şirket imajının görsel olarak anlatılmasıdır. Bu görsellik
şirket logosu, şirketin çalışma yerleri, binaları, üniformaları, broşürleri ve reklamcılığı aracılığı ile sağlanır. Kurumsal iletişim karmasının bir bileşeni olan ve
zihinsel bir güdüleyici hizmeti gören şirket logosu insanların beyinlerinde kayda
değer bir imaj yaratabilir. Her ne kadar kurumsal kimlik şirket isimleri, logolar,
şirketin çalışma yerleri ve görsel olarak şirketi tanımlayıcı öğelerle eş anlamlı
olarak kullanılsa da Selame ve Selame ve Chajet gibi bazı Amerikalı uygulayıcılar, Olins, Birkigt ve Stadler gibi Avrupalı uygulayıcılar bu kavramı genişletmişlerdir. Günümüz literatüründe kurumsal kimlik, şirketin iç ve dış paydaşlarına,
simgelerle olduğu kadar davranışları ve yaklaşımlarıyla da kendini sunma yolunu ifade etmektedir74.
Kurum kimliği kavramından neyin anlaşılması gerektiği konusunda literatürde
çok çeşitli bakış açıları mevcuttur. Bu bakış açılarından en bilinenleri kurumsal
kimliği, grafik dizaynlarıyla, bütünleşik pazarlama iletişim ile ve daha çok örgütsel davranışa yönelik şekilde çok disiplinli bir yaklaşımla özdeşleştirmektedir.
Bu yaklaşımların her biri, değişik bir çizgide gelişmiş ve her biri hakkındaki
literatür, olgunluk aşamasına gelmiş gibi görünmektedir. Yönetim bilimciler ise,
özellikle örgütsel davranış, insan kaynakları, stratejik yönetim, grafik dizaynı,
halkla ilişkiler ve iletişim dallarındaki çalışmalarında kurumsal kimlik üzerine çalışmalarına yeni boyutlar katma çabalarında görünmektedirler.
Kurumsal kimliği, belirleyen kurum kişiliğidir. Her kurumun, onun diğerlerinden ayırt edilmesine yarayan ve bir özellikler seti halinde tanımlanabilen bir kişiliği vardır. Bu kişilik kurum logosu gibi görsel işaretler ve sağlanan müşteri memnuniyetinin seviyesi gibi davranışsal işaretler aracılığı ile gözlenebilir. Kurumsal kimlik insanların beyinlerinde organizasyon hakkında bir
inanışlar, deneyimler, duygular, bilgiler, tutumlar ve algılamalar seti yaratır.
Diğerlerinden ayırt edilebilen bir kurumsal kimliğin aktarılabilmesi kuruma, kat74 Zafer Erdoğan, Sevgi Gönüllüoğlu, Hakan Özkaya, (Çevrimiçi) http//www.yenidusunceler.com.tr,
Haziran 2006.
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ma değerin artmasını müşteriler, tedarikçiler, aracılar, iştirakler, otoriteler, medya ve uluslar arası bağlantılar ile iyi iş ilişkilerinin kurulmasını sağlayacak bir
konumlandırma yapabilmesinin yolunu açar.
Kurumsal kimlik bir organizasyonun davranışları, iletişimi ve simgeleri aracılığı ile gerçekleşir. Bu tür sinyaller organizasyonun etkileşim içinde olması gereken birçok kişi tarafından algılanır. Bu kişilerin ilgileri ve sinyallere maruz kalmaları arttıkça kafalarında bir resim belirir ki, bu resim organizasyonun sunmaya çalıştığı objenin imajıdır. İmaj soyut bir varlık olarak ortaya çıkarak objenin
gerçekliğinin algılanmasını simgelere bağlı olarak etkilemektedir.75 Bu obje bir
ürün veya dağıtımcı olabildiği gibi organizasyonun kendisi hatta bir ülke de olabilir. Bir objenin imajı bireylerin o obje ile doğrudan ya da dolaylı olarak karşılaşmaları sonucu edindikleri bir izlenimler seti aracılığı ile gelişir. İzlenimler istemli ya da istemsiz olarak kaçınılmaz biçimde iş yapılan kişileri etkiler. İmaj beyinlerde bir duruş biçimini temsil ettiği için, insanların tavırlarını ve tutumlarını etkiler, bu da sonuçta insanların o imaja sahip objeye karşı olan tavırlarını etkiler.
Diğer bir anlatımla’’ kurum kültürüne ve bunun iş yerinde, çalışanlar arasında yarattığı genel hava, atmosfer olarak tanımlanan kurum iklimine bağlı olarak kurum kimliği oluşmaktadır. Kurumun kendini tanıtma ve anlatma şekli, kendini ifade etme yetkisi olarak tanımlanabilecek kurum kimliği, firmanın iç ve dış
hedef kitlelerine kendisini anlatmak için ürün, hizmet ve çevreye duyarlılıklarını
kullanarak yaptığı toplam iletişim çabalarını kapsamaktadır’’76.
İmaj; organizasyon ve diğer sosyal, tarihsel ve somut faktörler ve edinilmiş
kişisel tecrübeler tarafından bireye planlı ya da plansız olarak gönderilen mesajların birey tarafından karmaşık ve çok yönlü bir sürece tabi tutulması sonucunda oluşur. Başka bir ifade ile imaj, kişi veya kurumların birbirleri üzerinde isteyerek ya da istemsiz olarak bırakmış oldukları izlenimlerdir. Kurum imajı ise kurumsal kimlik sunumlarının ilgili hedef kitle üzerinde bıraktığı bütünsel algıdır.
Bu yüzden imaj, kuruluşun en alt biriminden en üst birimine kadar bütün kuvvetlerin bileşimiyle oluşur.
Kurum imajı bir organizasyonun realitesinin bir yansımasıdır. Bir şirketin paydaşları tarafından nasıl algılandığıdır. Yani bir şirketin değişik paydaşlarının gözünde değişik imajları olabilir. Mesela bir orman ürünleri şirketinin çevre örgütleri gözünde kötü bir imajı varken, söz konusu şirketin kendi çalışanlarının gözünde iyi bir imajı olabilir. Kurumsal iletişim bölümleri değişik paydaşların ihtiyaç ve tavırlarını anlamaya yönelik araştırmalar yaparlar ve şirketlerinin imajını
geliştirmek amacıyla bu paydaşlarla daha iyi iletişim kurmaya çalışırlar.

75 Alain Joannes, Comuniquer Par L’image, Paris, Dunod, 2005, s. 35.
76 Z. Beril Akıncı Vural, Kurum Kültürü, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s.180.
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1.3.4.2. Kurum İmajının Önemi
İmaj, hem imajın kaynağı olan organizasyon, hem de imajın alıcısı durumundaki hedef kitleler için son derecede önemlidir. Organizasyon hedef kitleler üzerinde olumlu bir imaj oluşturmanın, kurulacak olan ticari ilişkilerde önemli bir ön
şart olduğunu göz önünde bulundurur. Hedef kitleler için ise, bir obje hakkındaki gerçeklerin (iyi-kötü, kullanışlı-kullanışsız, vb.) özetlenmesinin bir yoludur.
Kurum imajının önemi ile organizasyon ve hedef gruplarına göre imaj kavramının önemli olması arasında da bir ilişki vardır. Hedef grupların kararlarını verirken imaj kavramına olan güvenleri arttıkça, organizasyonların daha güçlü bir
imaja sahip olmalarının önemi artmaktadır.
‘’Olumlu bir kurum imajı, organizasyonun devamlılığı ve stratejik başarısı
için bir gereklilik olmuştur. Pazarlama alanının belirli bir ürüne veya hizmete yönelik olumlu bir imaj oluşturma çabalarının ötesinde, güçlü bir kurum imajı ürün
ve hizmetlerin satışını arttırıcı bir fonksiyonu da üstlenir. Şirket olumlu kurum
imajıı sayesinde doğru çalışanları işe alabilir. Sadece çalışanları değil başarısı
için ihtiyaç duyduğu analistleri, yatırımcıları, müşterileri ve ortakları da şirkete
çekebilir. Güçlü bir kurum imajı şirketlere duygusal bir katma değer ekler, onları ayırt edilebilir ve inanılır kılar, bu da rakiplerinden bir adım öne geçmelerine
olanak verir. Yapılan bir araştırma, 10 tüketiciden 9’unun benzer kalite ve fiyatlardaki ürünler arasında seçim yaparken, hangi ürünü alacaklarına şirket isimlerine göre karar verdiklerini ortaya koymuştur’’77.
Ayrıca imaj, insanların satın alma kararlarını dayandıracakları temellerin karmaşık, iç içe veya eksik olduğu durumlarda, karar vericilere doğru olan bilgi akışının yetersiz ya da onların karar vermelerini zorlaştıracak derecede fazla olduğu durumlarda ve zaman darlığı gibi çevresel etmenlerden kaynaklanan ve karar verme sürecini tıkayan koşulların varlığında karar vericilerin kararlarını etkilemekte çok faydalıdır.
Gerek tüketici pazarında gerekse endüstri pazarında, özellikle benzer kalite,
fiyat ve fonksiyona sahip ürünlerde kurum imajı ürünlerin satışında büyük rol
oynadığı bilinmektedir.
Kurum imajı algılanan kaliteyi etkiler ve müşteri memnuniyeti üzerinde çok
güçlü bir etkisi vardır. Karmaşık ve çok sık satın alınmayan hizmetler için müşteri sadakatini oluşturmada müşteri memnuniyetinden çok daha önemlidir. Ayrıca kurum imajı aynı endüstri dalında bulunan şirketler arasındaki farkı oluşturur. Yöneticilerin marka oluşturma stratejilerini oluştururken bu durumu göz
77 Zafer Erdoğan, Sevgi Gönüllüoğlu, Hakan Özkaya, (Çevrimiçi) http//www.yenidusunceler.com.tr,
Haziran 2006.
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önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ruyter ve Wetzels de kurum imajı ve hizmet markalarının yayılması üzerine yaptıkları çalışmada, karmaşık ve çok sık satın alınmayan ürün ve hizmetlere yönelik verilen satın alma kararlarında kurum
imajının oynadığı rolün önemine dikkat çekmektedirler.
İyi tasarlanmış bir kurum imajı programı, kuruma yüksek derecede fark edilirlik ve sevilen bir itibar kazandırır. İyi bir imaj ile itibar arasındaki etkileşim ise
şirketin müşteri sadakati kazanmasını sağlar.
Pazarlama etkinliği bakımından ise, yeni ürün geliştirilmesinde, yenilikçilik
önemli bir imaj özelliğidir. Ayrıca hizmet markalarının yayılmasında imaj, önemli bir değerlendirme ölçütüdür. İnsanların güvenilirlik, algılanan kalite ve satın
alma niyeti gibi konularda yargıya varmalarında önemli bir bilgidir.
Günümüz şartlarında, İşletmelerin pazarda iyi bir konum elde edebilmeleri için görsel açıdan tasvire ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç işletmelerin mevcut rekabet ortamından sıyrılıp hedef kitlelere daha etkin ulaşabilme gerekliliğinden
doğmuştur. Çünkü artan rekabet ortamı söz konusu olduğu zaman salt üretilen
ürünün mükemmelliği ve pazarlama başarısı tek başına yeterli olmamaktadır.
Bu noktada pazarlama, işletmelerin ürünlerini rakiplerininkilerden farklılaştırabilmek için marka ismi geliştirme yoluna gitmişlerdir. Bir işletmenin marka ismi
geliştirebilmesi için; kendisini eksiksiz yansıtan bir kimlik ve akılda kalabilecek
görsel bir imaj yaratması gerekmektedir. Çünkü kurum imajı yaratılırken farklı diğer parametrelerin yanı sıra, görsellik ağır bir öneme sahiptir. İşletmelerin görsel
açıdan kurum imajı oluşturabilmeleri için isminin özel sunumundan oluşan logo
dizayn etmeleri tek başına yeterli olmamaktadır. Görsel kimlik yaratılırken işletme binasının dekorasyonundan çalışanların dış görünüşüne kadar çok geniş bir
yelpaze kapsanmaktadır. Görsel kimlik yaratılırken hedeflenecek unsurlar, işletme içerisindeki değişimleri hedef kitleye yansıtabilecek nitelikte olmalıdır. Bunun sağlanabilmesi için reklam, pazarlama iletişimi kampanyaları gibi tek yönlü iletişim çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmelidir. Bu sayede hem işletmenin gerçek değerleri ortaya konmuş olacak hem de çalışanları, ürünleri, yöntemleri ve işletmeye ait daha pek çok parametre hedef kitleye tanıtılmış olacaktır.

1.3.4.3. Kurum İmajı Yönetimi
Kurum imajının yönetimi günümüzde en üst yöneticilerin başkanlığında
uygulanan stratejik planlamalardır. ‘’Ayrıca değer yaratım grupları adı altında çalışanların fikirleriyle de katılımının sağlandığı imaj yönetim çalışmaları
yapılmaktadır.’’78 Çünkü bugün çok sayıda yönetici ve akademisyen bu kavram78 Guy Benchimol, Valoriser Votre Entreprise, Paris, Editions Ems, 2003, s.165.
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ları stratejik bir kaldıraç olarak değerlendirmekte ve rekabet başarısıyla doğrudan ilişkili kritik bir şirket varlığı gözü ile bakmaktadırlar.
Özellikle günümüz iş dünyasında gözlenen organizasyonlar ve onların çevreleri arasındaki sınırların kaybolmaya başlaması imajın yönetilmesi gerekliliğini
bir kez daha vurgulamıştır. Bu kavramın yönetilmesini kaçınılmaz kılan diğer etmenler şöyle sıralanabilir:
- Ürün yaşam döngülerinin hızlanması.
- Deregülasyon.
- Özelleştirme programları.
- Kamu sektöründe ve kar amacı gütmeyen sektörlerde de artan rekabet.
- Hizmet sektöründeki artan rekabet.
- Küreselleşme ve serbest ticaret bölgelerinin kurulması.
- Şirket birleşmeleri ve ele geçirmeler.
- Yüksek kaliteli personel eksiği.
- Şirketlerin sosyal sorumluluğu yönündeki halk beklentileri.
Sıralanan bu eğilimler her şirketi değişik yönde ve değişik derecelerde etkilemiş olsada kurumsal iletişimin önemini arttırıcı etkileri göz ardı edilemez.
Küreselleşmenin en yoğun olarak hissedildiği iş dünyasında işletmelerin atmış
olduğu her adım, almış olduğu her karar hedef kitle üzerinde yadsınmaz bir etki
yaratmaktadır. Tüketicilerin satın alma kararlarında ürünün ya da hizmetin fiyatından çok üretici firmanın çalışanlarına, müşterilerine, içinde bulundukları toplums karşı olan davranışları belirleyici olmaktadır. Bu belirleyicilik dolaylı yoldan
işletmelerin finansal kaynak teminini, ortakları ile olan ilişkilerini, vb. etki altına
almaktadır. Bu da işletmelerin hedef kitleye kendilerini tanıtabilmeleri için salt
ismin ya da logonun yeterli olmadığını göstermektedir. Ayrıca gerekli olan, hedef kitle üzerinde inandırıcılık ve güven yaratmak ve bu güveni sürdürebilmektir.
Çünkü hedef kitleler tarafından algılanacak işletme imajı, günümüzün rekabet
ortamı göz önüne alındığında işletmelerin geleceğini belirleyecek çok önemli
bir unsurdur.
Yaratılmak istenen kurum imajının inandırıcılığı ve güvenilirliği
gerçekle ne derece örtüştüğüne bağlıdır. Geçmişte salt grafik tasarımına indirgenmiş olan kurum imajı, küresel ekonominin hakim olduğu günümüz koşullarında iletişim, yönetim ve pazarlama disiplini olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
nedenle kurum imajının yalnızca tasarlanması değil aynı zamanda yönetilmesi
de gerekmektedir. Kurum imajı kavramı işletmelerin varlık nedenlerinden, temel
amaçlarına kadar uzanan çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenlerdir ki
işletmelerin herhangi bir bölümünde meydana gelen yapısal değişim (yönetim
anlayışı, insan kaynakları yönetimi, vb.) kurum imajıyla yakından ilişkilidir.
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1.3.4.4. Kurum İmajının Oluşması
Kurum imajının oluşma sürecine ağırlık veren fayda yönelimli araştırmacılar,
‘bir imaj, bir izlenimler silsilesi sonucu ortaya çıkar’ ifadesine odaklanmışlardır. Kişisel izlenimler, insanlar arası iletişim ve kitle iletişimi aracılığıyla gerçek
ve birbirine paralel bir izlenimler karmasını oluştururlar. Bu izlenimler karmasın
toplamı ise imajı oluşturur. Kurum imajının gelişimine dair Dowling tarafından
geliştirilen modelde imajın oluşmasında rol oynayan birçok faktör vardır. Bu
faktörler organizasyonun iç davranışları, medya tarafından dış dünyaya aktarılan resim, kişisel deneyimler ve iletişimdir.
Organizasyon dışındaki grupların imaj yargıları oluşurken; ürünler, fiyatlar
ve kalite, hizmet, çalışanların tutumları, reklamlar gibi faktörler dayanak noktası olmaktadır.
En önemli faktörler ise organizasyonun medya aracılığı ile insanlarla kurduğu iletişim, insanların ürünlerle alakalı geçmişte edindiği tecrübeler, insanlar arası iletişim ve dağıtım sektörü çalışanlarının o organizasyona verdiği destek sayılabilir.
‘’Bir organizasyonun fark edilebilmesi ve insanların o organizasyon hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için en etkili faktörün medya olmasına rağmen, Dowling insanlar arası iletişimin insanların organizasyona karşı tutumlarının oluşmasında daha fazla etkili olduğunu savunmuştur’’79.
Kurum imajının oluşmasının insanların kurum hakkında sahip olduğu tecrübelerin toplamına dayalı olduğunu savunanlar da vardır. Bu görüşe göre, insanların bir kurum hakkında biriktirdiği tecrübeler daha çok o kurum çalışanları ile
etkileşimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, bir kurumun çalışanı görevi ne olursa olsun eğer organizasyon dışındaki kişilerle etkileşim içinde ise bir satış personeli olarak değerlendirilebilir.
Kurum imajının bir diğer önemli faktörü organizasyon altyapısıdır. Organizasyonun altyapısını oluşturan faktörler ve organizasyonun güçlü yanları, imaj
oluşturma sürecinde birincil hedef olmalıdır. Ne var ki kurum imajı sadece organizasyon tarafından kontrol edilebilen bir olgu değildir. Organizasyonun yanı
sıra hedef gruplardan kaynaklanan ve hedef gruplara özgü bazı belirleyici dış
faktörler de imajın oluşmasında etkilidir. Ayrıca organizasyon ve hedef gruplarını etkileyen çevresel ve kültürel faktörler de imajın oluşma sürecine dahildir. Organizasyonun imajının oluşturulması, yönetilmesi ve hedef gruplar tarafından kabul edilmesini içeren bu karmaşık süreç; esnek, her an değişebilen ve
79 Zafer Erdoğan, Sevgi Gönüllüoğlu, Hakan Özkaya, (Çevrimiçi) http//www.yenidusunceler.com.tr,
Haziran 2006.
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çok faktörlü bir süreçtir.
Cornelissen’e göre, kurumsal iletişim alanı, organizasyon merkezlidir. Bu bakış açısının gerçekliğinin ihmal edilmemesi koşuluyla, etkileşim noktalarının yönetilmesinin gerekliliği fikri, interaktif medyanın ortaya çıkışı ve paydaşların parçalı ve bölünmüş olmaları sebeplerinden dolayı kurum imajı oluşması sürecinde
hedef perspektifinin daha önemli olduğunu savunmuştur.
Van Herden ve Puth’e göre, kurum imajı oluşması süreci 3 bileşen grubundan oluşan kurum kişiliği tarafından düzenlenir. Müşteri hizmetleri gibi bilinçli davranışsal kimlik işaretleri, insanların ihtiyaçlarına cevap veren ürünler, hizmetler ve şirketin ismi, logosu, sloganı gibi görsel işaretlerdir.
Hatch ve Schultz kurumsal kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişkinin birbirine karşılıklı bağımlılık içeren döngüsel süreçler oluşturduğunu öne sürmektedirler. Bu bakış açısında kurumsal kimlik, örgütsel kültürün dinamik süreçlerinin bir ürünüdür.
Kültürel değerleri içerisinde barındıran kurumsal kimlik, kurum imajının
oluşturulacağı ve iletileceği simgesel materyalleri sağlar. Sonra kurum imajları
dışarıya yansıtılır ve kültürel gerçeklerin ve kullanılan simgelerden kimliğin ne
olduğunun anlaşılması için kültürel sisteme geri kabul edilir. Bu modele göre kurumsal kimlik, üst düzey yöneticilerin yönetim vizyonlarının ve çabaları ile kurumun iç üyelerinin günlük faaliyetleri sırasında organizasyon hakkında edindikleri
fikirler ve inanışları arasındaki köprüdür. Bütün bu etkilenmeler seti kurumsal
kültür çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu arada kurumsal kimliğin birçok dış
etkileri de ortaya çıkmaktadır. İmaj da kimliğin bu birçok etkilerinden birisidir80.

1.3.5. Sektör İmajı
İmaj birçok tanımı yapılarak irdelendi. Yapılan bu tanımların ortak paydası
imajın kişi, ürün ve kurumlar hakkında zihinde oluşan bir izlenim olduğudur. Bu
izlenim inançlardan, güdülerden, duygulardan, algılardan, kültürel ortamdan,
çevresel etmenlerden, demografik ve ekonomik yapıdan etkilenmektedir.
Literatürde her ne kadar açık ve tutarlı bir imaj ve ideal imaj ölçüm metodu
bulmak zor olsa da, imaj bir objenin insanlar tarafından bilinmesini, tanımlanmasını, hatırlanmasını sağlayan anlamlar setidir. Ya da insanların bir obje hakkındaki inanışlarının, fikirlerinin, duygularının ve izlenimlerinin etkileşiminin sonucu imajdır.
80 Zafer Erdoğan, Sevgi Gönüllüoğlu, Hakan Özkaya, (Çevrimiçi) http//www.yenidusunceler.com.tr,
Haziran 2006.
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İmaja karşı olan ilginin sebebi, ‘’çeşitli hedef gruplarıyla doğrudan ya da dolaylı ticari ilişkiler geliştirmenin ilk şartı, olumlu bir imaja sahip olunması gereğidir’’ varsayımıdır.
Başlarda bu ilgi, ürünlerin ya da markaların satışı üzerine odaklanırken, sonraları bu odak genişlemiş ve özellikle son on yılda kurum imajı üzerine olan yayınlarda büyük bir artış gözlenmiştir. Hem teoride hem de uygulamada, imaj
kavramına olan ilgi pazarlama alanında başlamıştır. Ürün seviyesinde olan bu
ilgi zamanla gelişerek ve genişleyerek organizasyon seviyesine ulaşmış, kurum
imajı konusu gündeme gelmiştir. Kurum imajı içinde perakendenin öneminin
kavranmasıyla, perakende imajı ve kriterlerleri de oluşturulmuştur.81
Doğal olarak ta imajlar, yani kurum imajı, marka imajı, ürün imajı, kişi imajı birbirinden etkilenmektedir. Bu ise sürekli olarak bir bütünleyici, kapsayıcı bir
imajın varlığını ortaya çıkarmaktadır. Ticari kurumlar için kapsayıcı imaj ilk olarak sektör imajıdır.
Günümüz rekabetçi ticaret ortamında aynı pazarı paylaşanlar, aynı kaygıları
paylaşıp, aynı konuya odaklananlar sektörü oluşturmaktadırlar. Sektör kelimesi birlik adıyla ikame edilmek istense de gerçekte benzer ürün ve ya hizmet üzerinde çalışanlardır.
Bir sektörün dışarıya yansıttığı görüntü olan sektör imajı, sektör kimliği etkilerinin, çalışanlar, hedef guruplar (müşteriler, ortaklar) ve kamuoyu üzerindeki sonucudur.
Sektör kimliği, saptanmış bir sektör felsefesi, uzun vadeli olarak belirlenmiş bir sektör hedefi ve tanımlanmış, istenen bir imaj temeline dayanmaktadır.
Bir başka deyişle, sektör kimliği için oluşturulan, sektör felsefesi, sektörel tasarım, sektörel davranış ve sektörel iletişim çabalarının sonucunda sektör imajı şekillenmektedir.
Sektör imajı ile kurum imajının bileşenleri aynı olmasına karşın uygulamada
farklıdır. En büyük fark yönetim yapısı yani hiyerarşi ile otorite dengesizliğidir.
Kurum, özellikle çalışanları üzerinde hiyerarşik yapı içinde güçlü bir otorite kurarak, kendi imajını oluşturma, koruma veya değiştirme planları yapabilir.
Bu stratejilerini tavizsiz ve kusursuz uygulama erkine sahip olması çok kolaydır.
Çünkü kurum mensubunun yükümlülüklerini bildiği kabul edilir; örgüte katılma
şartları maddi veya manevi açıktır. Kurumda çalışanın işine son verilebileceği bilinciyle yönetim politikalarına uyumu daha güçlü olur. Ayrıca kurum içinde denetim olanakları fazladır.
81 Gary Davies, Rui Vinkas, Corporat Reputation and Competitiweness, London, Routhledge,
2003, s.69.
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Sektörün bütünü için ise politikalar oluşturmak zordur. Çünkü sektör mensuplarının birbirlerine uygulayabilecekleri yaptırımlar sınırlıdır. Özel sektörde
rekabet ortamı içinde olan sektör mensuplarının ilk hedeflerinin maddi katma
değerlerini yükseltmek olduğundan sektör felsefesi, olumlu sektör imajı oluşumu için çok önemlidir.
Sektör felsefesi, kimliğin çekirdeğini oluşturmaktadır. Sektörün hedeflerinde, mikro ve makro ekonomik işlevinde ve sosyal rolünde kendisini ne şekilde
anladığı olan sektör felsefesi, sektörün değerlerinden, tutumlarından, normlarından, amacından ve tarihinden oluşmaktadır. Ayrıca özellikle sektörün ileri gelenleri ve kurumların sahipleri ile yöneticilerinin fikir birliğine vardıkları sektörün
misyonundan ve vizyonundan beslenmektedir.
Sektörel tasarım, örgütün kendini görsel olarak ifade etme biçimidir. Sektör
kurumlarının ortak olarak kullandıkları logo, yazı, tipografi, renk, mimari dizayn,
toplu çalışma alanları (organize sanayi bölgeleri), fuar alanları mimarisi gibi unsurları sektörel tasarım içinde sayılabilir. Ayrıca sektör içi yayın, bilgilendirme
araçları, eğitim malzemeleri, çalışma yeri aletleri, iş kağıtları, broşürler, afişler,
araçların düzenlenmesi gibi çalışmaları da bu bölüm kapsamaktadır. Bu görsel
ifadelerin amacı hedef kitleleri etkilemek, sektör içi birliği güçlendirmek ve küresel rakiplerden pazarda farklılaşmaktır.
Sektörel davranış derken anlaşılması gereken sektör üyelerinin belli karar
durumlarındaki tipik davranış tarzları ve tepkileridir. Sektörel davranış örgütün
hizmet ettiği amaçlar ve hedeflerinde yansımasını bulur. Ekonomik yansıması pazarlama yöntemleri, üretim, yatırım perspektifi, ücretlendirme, dağıtım ve
finans alanındaki davranışlardır. Toplumsal yansıması etik kriterler, sosyal sorumluluk anlayışı ve ekolojik davranışlardır. Siyasal yansıması baskı grubu olarak devlet ve finans çevrelerine olan davranışlardır. Bilgilendirmeye yansıması ise sektör içi ve kamuoyuna karşı davranışlardır. Son olarak kalite yansıması
ise ürünlerin niteliğini ve müşterilerin memnuniyetini arttırmaya yönelik sektör
üyelerini teşvik ve zorlayan davranışlardır.
Sektörel iletişim, sektörel davranışın etkinliğini kamuoyuna iletmekte ve bu
süreçte halkla ilişkiler, reklam, pazar ve kamuoyu araştırması, üyeler arası iletişim gibi araçlardan faydalanmaktadır. Hedefi ise, tüm iç ve dış hedef kitlelerin
sektör hakkındaki algı ve tutumlarını etkilemek veya değiştirmektir. Sektör iletişiminin iç ilişkilerdeki yansıması, yayınlar, raporlar, yönetici ve çalışanlar için
eğitim ve düzenlemeler ayrıca kriz planlamasıdır. Dış ilişkilerdeki yansıması ise
çalışma raporları, medya ilişkileri olarak sayılabilir.
‘’Sektör imajının dünyada önem kazanmaya başlamasının sebebi araştırmaların, toplumsal algılamada bir bütünlük olduğunu, herhangi bir şirketin pazardaki bir beceriksizliğinin değişik boyutlarda o pazardaki diğer rakip markaları da
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olumsuz etkilediğini söylemesidir’’82.
‘’Sektör imajının önemi ve gerekliliği en çok kriz ortamlarında ortaya
çıkmaktadır.1999’da Avrupa’da yaşanan Coca-Cola krizi, bu marka kadar aynı
sektördeki diğer markalara da tüketicinin tedirginlikle yaklaşmasına neden olmuştur. Hele aynı sosyal ortaklar tabanına sahip rekabet ortamlarında (petrol
şirketleri, Telekom endüstrisi vb. ) bu mesele daha belirgindir’’83.
Genel olarak bütün sektörü olumsuz etkileyen bir kriz ortaya çıktığı zaman,
en sert rekabeti yapan kurumlar dahi aynı amaç için beraber çalışabilmektedirler. Buna en iyi örnek yakın tarihte kuş gribi adı altında bulaşıcı olarak yayılabilecek bir hastalık dolayısıyla tavukçuluk sektörünün satışının durma noktasına
gelmesi sayılabilir. Bu kriz ortamında rakip olsun olmasın bütün sektör ileri gelenleri bir araya gelerek kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alarak bilgilendirme adı altında tanıtım yapıp krizin üstesinden gelmişlerdir. Bu krizin aşılması için hiçbir gayretleri olmayan kurumlarda, hastalığının geçtiği inancına varan tüketicilerin tavuk ve yumurta almaya başlamasıyla fayda görmüşlerdir. Bu
sektörün imajının tüketici davranışlarını nasıl etkileyebildiğini görmek açısından
önemli bir olaydır.
Sektör imajı bir şemsiye gibi öteki imajların üstünde durmaktadır. Kurumlar
istesin ya da istemesin bundan etkilenmektedir.
Ülke imajından dolayı da sektörler etkilenmektedir.
Bu bağlamda girişimcilerin mutlu olduğu bazı ülkeler vardır. Bunlar kendi yaratıcılıklarına ülkelerinin güçlü imajlarını birleştirenlerdir. İkinci Dünya savaşının
iki yenik ülkesi endüstride kaliteli üretimin simgesi olarak ‘’Made in Germany’’
ve ‘’Made in Japan’’ ile ortaya çıkmışlardır. Bir başka yenik ülke İtayla ise yaratıcılarının kalitesiyle ihracatta ‘’Made in İtaly’’ ile önemli bir isim edinmiştir. Bir
ülkenin kurumlarının artı bir değer kazanmasının ürün imajının sürekliliği ve kalitesiyle bağlantılı olduğu yadsınamaz84.
Bundan dolayı rekabet şartları ağırlaşan, teknoloji ile gerçekten köy haline gelen dünyamızda kişilerin ve kurumların işleri zorlaşmaktadır artık yalnızca
kendileri değil, beraber oldukları guruplarında imajlarının olumlu olması için çalışmak zorunluluğu doğmuştur.

82 Salim Kadıbeşegil, İtibar Yönetimi, İstanbul, Mediacat, 2006, s.267.
83 A.e., s.267.
84 Bernard Adrıaensen, Marketing et Qualite Totale, Bruxelles, De Boeck,1993, s.212.

51

REZAL KOÇ BASKI.indd 51

28.07.2010 16:01:28

Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü

1.4. Güç Odağı Sektör İmaj Oluşum Modeli
Güç odağı sektör imaj oluşum modeli olarak adlandırılan bu modelin yaratılma sebepleri nelerdir? Böyle bir modele ihtiyaç var mıdır? Bu sorulara verilecek olan cevaplar bir bakıma modeli de anlatmış olacaktır.
İmajın öneminin belirginleşmesinin birçok nedeni genel yapı içinde sayılabilir fakat baş neden kişi veya örgütlerin ticari ya da manevi fayda beklentisidir.
Bu faydayı elde edebilmek için yapılması gerekenler dünyada iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır.
‘’Küreselleşme, Dünya ölçeğinde ve temelinde işleyen ekonomik ve kültürel
şebekelerin gelişmesi ve hız kazanmasıyla, ulusal sınırları giderek aşan ekonomik ve kültürel süreçlerle akışların karmaşık bütünlüğüdür’’85.
‘’Küreselleşmeyi Anthony Giddens, modernliğin zaman ve uzamı yeniden
örgütlemesine, toplumsal kurumları yerelliğin özgüllüklerinden uzaklaştırmasına ve modernliğin düşünümselliğine, yani toplumsal yaşama ilişkin bilginin toplumsal yaşamın örgütlenmesi ve dönüşümünde oluşturucu bir unsur olarak kullanmasına bağlamaktadır. Kültürel küreselleşme sürecinin temel unsuru olarak
ise genel olarak dünya çapında değiş tokuş, seyahat ve etkileşimin daha hızlı,
daha yaygın, bağımsız biçimlerine olanak veren iletişim teknolojilerinin ve medya şebekelerinin ortaya çıkması gösterilmektedir’’86.
Bu bağlamda kitle iletişim araçlarındaki gelişim ve çeşitlilik haberdar olma
olgusunu değiştirmiş, hızlandırmıştır. Bundan dolayı örgütlerin yapıları da bu olgulara uygun davranışlar türetme zorunluluğu içine girmiştir. Bu yapının küresel olarak sonucu rekabet koşullarının ağırlaşması ve hizmet, ürün benzerliğinin ortaya çıkmasıdır. Örgütler yaşam eğrilerini uzatmak için yalnız üretimin değil, benzerler arasında tercih edilmenin önemini anlamışlardır. Bu konuda yapılan birçok araştırma tüketicilerin sosyal sorumluluk pazarlama tekniği kullanan
firmaların ürünlerine karşı daha pozitif algılamaları olduğundan satın alma eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Bir başka deyişle itibarlı firmaların pazarda
tutunma olasılıkları daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. ‘’İtibarı etkileyen kriterleri yerine getirme örgütler için yaşamsal önem arz etmektedir. Bahsi geçen
bu kriterleri Capital dergisi şu şekilde sıralamaktadır:
- Müşteri memnuniyeti,
- Hizmet ve ürün kalitesi,
- Yönetim kalitesi,
- Finansal sağlamlık,
85 Erol Mutlu, A.g.e., s.240.
86 A.e., s.241.

52

REZAL KOÇ BASKI.indd 52

28.07.2010 16:01:28

Rezal KOÇ

- Bilgi ve teknoloji yatırımlar,ı
- Yeni ürün geliştirme, yenilikçilik,
- Çalışanların nitelikleri,
- Rekabette etik davranma,
- Çalışan memnuniyeti,
- Çalışanların niteliklerini geliştirme,
- Toplumsal sorumluluk,
- İletişim ve halkla ilişkiler,
- Uluslararası pazarlara entegrasyon,
- Yönetim ve şirket şeffaflığı,
- Yatırımcıya değer yaratma,
- Çalışanlara sunulan sosyal imkanlar,
- Ücret politikası ve seviyesi,
- Bölgeye, ekonomiye işgücü ve yatırımları ile katkı’’87.
‘’İtibarı etkileyen kriterleri Fortune dergisi ise şu şekilde sıralamıştır:
- Ürün ve hizmetlerin kalitesi,
- Yönetim kalitesi,
- Uzun vadeli yatırım değeri,
- İnsan kaynaklarını cezbetme,
- Kaynakların kullanımı,
- Küreselleşme, global vizyon ve uluslar arası pazarlara entegrasyon,
- Finansal sağlamlık,
- Yaratıcılık, yenilikçilik,
- Sosyal sorumluluk’’88.
Yukarıda sayılan kriterlerin tamamı örgütün kar politikasına dahil olan tedbirlerdir. Bu tedbirlerin oluşturulabilmesi için örgüt kimliğinin tanımlanmış olması gerekmektedir. Örgütün kendini tanıtma ve anlatma şekli, kendini ifade
etme yetkisi olarak tanımlanabilecek kurum kimliği, firmanın iç ve dış hedef kitlelerine kendisini anlatmak için ürün, hizmet ve çevreye duyarlılıklarını kullanarak yaptığı toplam iletişim çabalarını kapsamaktadır.

87 Salım Kadıbeşebegil, A.g.e., s.104.
88 A.e., s.105.

53

REZAL KOÇ BASKI.indd 53

28.07.2010 16:01:28

Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü

Bu kriterleri yerine getirebilmek için süreçlerin sistemleştirilerek modellenmesi kurum kimliği oluşum modelleriyle ortaya çıkmıştır. Pazarlama biliminin
önem vererek geliştirdiği modeller literatürde olgunlaşmıştır. Ancak daha öncede belirtildiği gibi yapılan araştırmalar sonucunda toplumsal algılamada bir
bütünlük olduğu, herhangi bir şirketin pazardaki bir beceriksizliğinin değişik
boyutlarda o pazardaki diğer rakip markaları da olumsuz etkilediği kavranmıştır.
Bundan dolayı kurumlar kendi sektörleri içinde belli odaklar oluşturarak dayanışma, ortak hedefler bulma yoluna gitmeye başlamışlardır. Bunun sebebi
kurumların imajlarının toplamı sektör imajını oluşturmaktadır.
Sektör imajının oluşumu için ortaya atılan güç odağı modeli kurum imajı modelinden projeksiyon yapılarak ortaya çıkmıştır. Modeller arasındaki en belirgin fark sektörü oluşturan öğelerinin kurumlar olması ve her bir kurumun kendi imajının olmasıdır.
Kurumların imajlarının paydaşlığından ortaya çıkan sektör imajının planlı
olarak oluşturulabilmesi için, hukuki temeli olan, örgütlenme şeması açık, ekonomik yapısı belirlenmiş, maddi geliri kanunla sabitlenmiş, kamu ve sektör üyelerinin consensusu ile örgütlenmiş açık ve sürekliliği olan bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu yapı çok başlılığı ortadan kaldıran ortak bilinci bilimsel temellerde hareket ettiren, eşgüdümü mantık ve dünyanın şartlarına göre oluşturan idari kadrosu ile sivil bir odak olmalıdır. Sektörün gücünün bir odakta toplanması stratejik
hedeflerin yerine getirilmesi açısından kolaylık sağlayarak, başarı şansını arttırması olasıdır. Bu odağın sınırlı bütçelerin daha akılcı kullanılması olasılığını yükselteceği teorik olarak düşünülebilir.
‘’Örgütlerin ve bu örgütlerin yürütümünü üstlenmiş örgütlerin ekonomik,
toplumsal, kültürel çevre ve tüketici kesimle sürekli ve düzenli ilişki kurması
çağdaş bir anlayışın ürünüdür, ancak kendi içerisinde düzenli ve olumlu ilişkiler kuramayan bir örgütün dış çevre ile iyi ilişkiler içinde olması beklenemez.’’89
Modelin birinci öğesi olan güç odağının bir başka deyişle bu üst kurumun
hem devlet hem de sektörün üyeleri tarafından maddi ve düşünsel olarak desteklenmesi, sağlıklı ve etkin bir yapıda oluşturulmuş olması, sektör imajının nedeni olan hedeflenen sektör kimliğinin oluşturulabilmesi için bir yükümlülüktür.
Sektör imajının nasıl olduğu konusunda birinci derecede sorumluluk sahibi
olan güç odağı neye göre imajı değerlendirecektir? Bu sorunun sınanabilir cevabı tecimsel amaçlı sektörler için şu önermedir: ‘’Olumlu imaj satışı ve karlılığı arttıran imajdır.’’
Bu bağlamda ‘’imaj politikası kuruma, ürüne veya bir markaya belli bir imaj
vermeye yönelmiş olan, kar politikasına dahil olan tüm tedbirlerdir. Bunlara da89 Zeyyat Sabuncuoğlu, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1998, s.113.
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hil olanlar, konumlandırma, ürün yaratımı, fiyat politikası, imaj reklamı, halkla
ilişkiler tedbirleri ile dağıtım yollarının seçimidir’’90.
İstenilen olumlu imaja ulaşmak için yapılması gerekenler dört adımda
incelenebilir. Bu adımların ilki mevcut durumun analizidir. Bu analiz faaliyet alanının imajı, sektör üyelerinin kendi sektörleriyle ilgili algılamaları ve müşterilerin
algılamalarının toplamından oluşmaktadır. İkinci adım, ulaşmak istenen durumun analizidir. Sektörün kimliği ve fesefesine göre bir vizyon tarifidir. Üçüncü
adım ise uygulamadır. Uygulama sırasında istenilen imaja uygun kimlik tedbirleri
alınır, hedef kitlelerin görüşleri, uygulama esnasında karşılaşılacak olan engeller,
sorunlar belirlenip, çözüm yolları harekete geçirilir. Son adımda ise imaj değişim
analizi yapılır. Belli bir süre sonra imajın geçmişe göre ne şekilde değiştiğine dair
analiz yapılır. Sektörün ekonomik durumu önce ile karşılaştırılır ve sonuçların
ışığında yukarıda sayılan adımlar yeniden tekrarlanır. Bu sürekli olarak değişen
ve sonu olmayan bir yapıdır.
Bu yapının oluşturduğu sektör imajı olumlu yada olumsuz olarak birbirlerini etkileyen iç pazardan ve küresel pazardan etkilenerek yeniden oluşur.
Bundan dolayı sektör imaj oluşum modelinde iç ve küresel pazarın durumu göz
önüne alınmadan bir strateji belirlemek doğru değildir. Anacak şu da unutulmamalıdır, Oluşan sektör imajıda iç pazarı ve ona bağlı olarak küresel pazarı etkilemektedir. Bütün bu yapıyı aşağıdaki güç odağı sektör imaj oluşum modelinde
görmek mümkündür.

90 Ayla Okay, A.g.e., s. 265.

55

REZAL KOÇ BASKI.indd 55

28.07.2010 16:01:29

Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü

56

REZAL KOÇ BASKI.indd 56

28.07.2010 16:01:29

Rezal KOÇ

1.4.1. Sektör Felsefesi
İstenen sektör imajına ulaşabilmek için istenen bir sektör kimliğine ihtiyaç
vardır. Dört ana unsurdan oluşan sektör kimliğinin birinci öğesi sektör felsefesidir. Sektör felsefesinin oluşumu tarihsel süreçlerin etkisiyle günün koşullarının harmanlanması sonucu doğar. Sektör felsefesi bütün yapıyı birbirine bağlayacak soyut yapıştırıcı vazifesi gören, somut gelişmelere yol açan tutum ve
davranışların ana belirleyicisidir. Bu bakımdan sektörün ortak değerlerinin ve
mizacının temel göstergesidir. Sektör felsefesinin gelişiminde başat görev lider
ve yöneticilere düşmektedir.Çünkü örgüt bir yapı, yönetim ise onu çalıştıran bir
güçtür.91 Bundan dolayı lider ve yöneticilerin misyon ve vizyon anlayışı geleceğin oluşturulmasında en etkin rolü üstlenmektedir.
Sektörün misyonunun belirlenmesinde ve misyon bildirisinin hazırlanmasında, sektörün değerlerinden hareket edilmelidir. Ama ne var ki, vizyon ve misyon
kavramları çoğu kez birbirine karıştırılmaktadır. Oysa bu iki sözcüğün birbirinden çok farklı olan sözlük anlamları akılda tutulursa, böyle bir karışıklığa düşülmeyebilir. Vizyon sözcüğü, oluşturulacak geleceğin resmi, misyon sözcüğü ise
var olmanın amacı, nedeni anlamlarında kullanılmaktadır.
Misyon, Redhouse sözlüğünde, bir kişi veya topluluğun üstlendiği özel
görev, en büyük arzu, temel hedef, amaç olarak tarif edilmektedir. İşletme yönetimi açısından misyon, bir işletmeye yön vermek, anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran görev veya ortak değerler
olarak tarif edilir.
Misyon bir örgütün varlık sebebidir; örgütün ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Genel olarak, misyon bildirimi örgütün üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte geliştirilir. Örgüte
ait bu misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan
bir şemsiye kavramdır. Daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yöneticileri ve diğer ilgili personel tarafından kuruluşun misyon bildirimine
uyumlu bir şekilde geliştirilir. Misyon bildirimi aşağıdaki soruları yanıtlamalıdır:
- Örgütün var olma nedeni nedir?
- Örgüt kimlere hizmet sunuyor?
- Örgüt hangi alanda çalışıyor?
- Örgüt hangi ihtiyaçları karşılıyor?
- Örgütün yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

91 Haluk Gürgen, Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınevi, İstanbul, 1997, s.32.
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Ayrıca şu konuyu anlamak gerekmektedir; örgütler bir amaç için kurulur. Bu
amaç zamana göre değişmekle birlikle, örgütün varlık nedeninin çalışanlarca
anlaşılmasını sağlayan temel durumundadır. Ayrıca ‘örgütsel etkinlikler sürecinde; örgüt üyelerinin amaçları açık hale getirilerek, onların birbirleriyle işbirliği
yapabilecekleri, duygu, düşünce ve beklentilerini paylaşabilecekleri empatik bir
örgütsel ortam hazırlanması ve yaşatılmalısı gereklidir.92
Bu bağlamda örgüt misyonu üretim ve pazarlama sürecindeki örgüt etkinliğinin belirlenen hedefleriyle ilgili sürekli amaçları içerir. Örgüt misyonu ve temel amaçlar, uzun dönemde kuruluşların başarısını arttırmanın ve stratejik yönetimin etkili olmasının başlangıç noktasını oluşturur. Örgüt misyonunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Misyon uzun dönemli bir amaçtır. Bazen bir örgütün yaşamı boyunca değişmeyebilir.
- Misyon hiçbir zaman ortadan kalkmaz ve ulaşılamaz. Bu nedenle, daha iyiye ve daha üst başarılara yöneltmesi beklenir.
- Paylaşılan, örgütün ortak değer ve inançlarıdır. Tanımlanmış bu inanç ve
değerler, örgütte çalışanların hepsine bir anlam kazandırmakta ve bir yön sağlamaktadır.
- Örgüt misyonu nicelikle ilgili değil, nitelikle ilgili bir değerdir. Finansal
amaçlar, büyüme ve kârlılık oranları, işletmedeki herkes için bir değer oluşturmaz ya da aynı derecede önemli olmaz. Bu gibi oranlar, üst düzeydeki belli sayıda yöneticiyi özendirebilir, ama sıradüzenin alt kademelerindeki üreten ve satan insanların yaşamlarına bir yenilik katmaz.
- Misyon örgüte özgüdür ve özeldir. Onu diğer işletmelerden ayırt eder. Özeldir, seçenekli faaliyetler arasından yönetimin yeğlediğidir.
Örgüt misyonunun ve amaçlarının tanımlanması, stratejik yönetim süreci
için analiz yapma, yön belirleme ve strateji seçme, uygulama ve tüm olarak yönetim sürecini değerlendirmede temel bir çatı oluşturmaktadır.
Bundan dolayı misyon kavramı kendi arasında dört unsura ayrılabilir. Bu dört
unsur, amaç, strateji, davranış standartları ve değerlerdir. Amaç; örgütün niçin
var olduğu ve tüm etkinliklerinde kimin yararının göz önünde bulundurulduğuyla ilgilidir. Strateji; işin çeşidini, diğer işletmelere karşı arzulanan konumu ve rekabet avantajı sağlayıcı kaynakları dikkate alır. Davranış standartları; işletmede uymak zorunda olunan kurallar ve normlardır. Değerler; inançlar ve davranış
standartlarının ardında bulunan moral ilkeleridir. Güçlü bir misyon, bu dört unsurun varlığından ve bunların birbirleriyle olumlu ilişkilerinden meydana gelir.
92 Mehmet Silah, Çalışma Psikolojisi, Ankara, Selim Kitabevi, 2001, s.357.
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Sektör misyonun yukarıda sayılan misyon özelliklerinin ışığında kısa, anlaşılır ve uygulanabilir olarak belirlenmesi gerekir. ‘’Eğer bir örgütün misyon bildirisi
sayılan değerlerden oluşursa o örgüt için önemli bir yükselme noktası olur.’’93
Bu tespit vizyonu da belirlemek için temel oluşturmaktadır.
Vizyon teriminin kamu yönetimi ile ilgili diğer terimlerde olduğu gibi, bir değil pek çok tanımı vardır. Bu tanımların bazıları şöyle sıralanabilir:
Vizyon, örgütün misyonunun başarılması halinde erişilecek durum ve koşulların zihinsel bir görünümüdür, hayalidir.
Vizyon bir gelecek duygusudur. Bugünün olanaklarını aşan, hayal edilen, bugünü yarına bağlayan entelektüel bir köprü, geleceğe bakmak için oluşturulan
bir temeldir.
Vizyon topluma katkı bağlamında oluşturulmuş olan yol gösterici bir başarı hayalidir.
Stratejik plan, kurumun geleceğini şekillendirecek proje olarak düşünülürse,
vizyon, bu projenin bir sanatçı eliyle yapılmış bir resmidir.
Vizyon, kurumun varlığının nedenini, amacını ve erişilecek ideal durumu ortaya koyan söylemdir.
Vizyon, kurumun gelecekteki bir noktada ne olacağını ve neyi, başaracağını
gösteren kısa, veciz ve esin verici bir söylemdir.
Ayrıca ‘’vizyon açıklaması, kurumun istek ve hedeflerinin bir tanımıdır, geleceğin rehberidir. Tüm çalışanları motive edecek bir noktadadır. Vizyon, insanlara bir kader ve bütünlük verir ve herkesin açıkça görebilmesi için yazılı hale getirilmesi gereklidir.’’94
Bu tanımların ışığında oluşturulacak sektör vizyon bildirisinin öğelerinde şu
hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:
- Sektör felsefesinden ve değerlerinden hareket edilmelidir;
- Parlak bir gelecek vaat edilmelidir;
- Gerçekçi ve elde edilebilir beklentiler öngörülmelidir;
- İfadeler açık ve belirsizlikten uzak olmalıdır;
- Hatırda kolay kalacak, ilgi çekici kelimeler seçilmelidir.

93 Russel Abratt, ‘’A New Approach to the Corporate Image Management’’, Journal of Marketing
Management, Vol.5, 1989, s.67.
94 Nil Zorlu, Etkili Kurumsal İmajda Halkla İlişkiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tanaıtım ve Halkla İlişkiler AB.,2000, s.30.
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Bütün bunlara ek olarak, bir vizyon bildirisinin gerçekten yararlı ve etkin olması için sektörün bütün kademelerinde çok iyi özümsenmesi gerektiği hususu önem kazanmaktadır. Bundan dolayı lider ve yöneticiler sektörün amaçlarına ve değerlerine uygun bir sektör vizyonu oluşturmalıdırlar. Vizyon oluşturulurken sorulması gerken sorular şunlardır:
- Gelecekteki hedef kitleler kimdir?
- Hangi sosyal paydaşlara hizmet edilecek?
- Müşterilerle ve sosyal paydaşlarla nasıl çalışılacak?
- Hedef kitleler için üretilecek değer nedir? Bu değeri nasıl üretilecek?
- Sektörün rakipleri kimler olacak?
- Rekabet üstünlüğünün kaynağı ne olacak?
- Sektöre para kazandıran esas şey ne olacak?
- Sektör pazarda nasıl algılanacak?
- Kurumlar çalışanlar için nasıl bir çalışma yeri olacak?
- Sektör değerleri neler olacak?
- Hangi dağıtım kanallarından hedef kitlelere ulaşılacak?
- Sektörün toplum içindeki rolü ne olacak?
- Çevreye ve dünyaya sağlanan katkı ne olacak?
Bu soruların cevapları sonucunda belirlenecek vizyon sektörün imaj oluşum
çalışmasının hedeflerini ortaya koyacaktır. Misyon ve vizyon belirlenirken dikkat
edilmesi gereken değerler sektörün genel politikalarına uyma davranışını kolaylaştırmaktadır.
Bir başka deyişle, değerlerin sektör üyelerince benimsenmesi onların olumlu tavır alışlara sahip olmasına yol açtığı için, misyonun, vizyonun ve amaçların
gerçekleştirilmesinde önemli bir moral katkı sağlamaktadır.
Sektörde geçerli olan felsefe ve değerlerin bilinmesi, kendilerine hizmet
veya mal sunulan alıcılarda kurumlara olan güven duygusunu pekiştirmek suretiyle sektörün itibarını ve dolayısı ile başarısını arttırmaktadır.
‘’Değerler, bir organizasyonun, temel amaçları ve yönetim biçimleriyle ilgili
olarak ne yapması gerektiğine ilişkin, göreceli sabit inançlara denir. Organizasyon da değerler, müşteriye yarar sağlama amacı güttüğünden, müşterilerin değer verdikleri özellikler üzerinde düşünmek gerekir: Bu özellikler, verimlilik, zevk,
mükemmellik, güzellik, statü, ahlak, itibar ve maneviyattır’’95.
95 Bernd Schmitt, Alex Simomson, Pazarlama Estetiği: Marka, Kimlik ve İmajın Stratejik
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Sektör kurumlarında her zaman doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, nazik davranış, hizmet severlik, sorumluluk duygusu, saygı, işe bağlılık, sadakat gibi geleneksel değerler aranmaktadır. Günümüzde ise sektör kurumlarında, saydamlık,
katılımcılık, hesap verebilirlik, sektör yönetimi açısından tarafsızlık gibi değerler
ön plana çıkmış bulunmaktadır.
Sektörün vizyon ve misyonunun belirlenmesi sırasında her iki grup değerlerin göz önünde bulundurulması, hem sektör üyelerinin hem de hedef kitlelerin
bu değerler açısından haberdar edilmesi imaj oluşumu açısından gerekmektedir. Diğer imaj oluşum süreçlerinin sağlıklı işlemesinin ön koşuludur.

1.4.2. Sektörel Tasarım
İmaj oluşumu açısından bir başka önemli aşama sektörel tasarım aşamasıdır. Sektörel tasarım, örgütün kendini görsel olarak ifade etme biçimidir.
‘’Lider ve yöneticilerin; organizasyonları, ürünleri ve hizmetleriyle ilgili anlatacak şeyleri her zaman vardır. Bunlar estetik deneyimler sunan duygulara dayalı pek çok iletişim yöntemiyle birlikte verimli bir biçimde kullanılabilirler. Estetik stratejiyi oluşturan bu iletişim yöntemleri; logolar, yazı karakterleri, ambalaj,
ışıklandırma, binalar, zemin, demirbaşlar, personel giysileri, kırtasiye malzemeleri, kartvizitler, promosyonlar, reklam, satış yerleri, posterler, ürün tasarımı, kokular, müzik, süs eşyaları, dekorasyonda kullanılan kumaşlar gibi daha pek çok
kimlik oluşturma araç ve yöntemiyle yaratılabilir ve yansıtabilir’’96.
Bu öğelerin yaratım ve kullanım aşamasında sektörün güç odağı belirleyici
olmalıdır. Eşgüdüm ve kontrolün olması için sektör üyelerine tasarım sonuçları açık ve doğru mecralarda anlatılmalıdır. Bu sayede toplumsal algılamada sektörle ilgili farkındalık seviyesi yükselecek ve pazarda rakiplerden ayrılma belirgin olarak ortaya çıkacaktır. İç hedef kitle açısından ise sektör üyelerinin birliktelik ve dayanışma istekleri konusunda ilerleme olması beklenen sonuçlardır.
Bu güdümleyici etmenlerin moral üzerinde olumlu etki yapması sinerji oluşturması açısından önemlidir.
‘’Sinerji, bir başka deyişle görevdeşlik, bir bütünün parçalarının toplamından daha büyük olması anlamına gelir. Parçaların birbirleriyle olan ilişkisinin,
kendiliğinden ve kendi başına bir bütünün bir parçası biçiminde de tanımlanabilir. Bu sıradan bir parça değildir. Görevdeşliğin özü, aykırılıklara değer vermektir. Ayrılıklara saygı göstermek, güçlü yanları üzerine bütünü yapılandırmak ve
Yönetimi, Çev: Zelal Ayman, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 2000,s.158.
96 A.e., s.28.
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güçsüz yanlarını böylelikle tamamlamaktadır. Görevdeşlik, ilkeli bir önderliğin
temelidir. Bir katkı maddesi özelliği taşır, birleştirir ve insanların içindeki en büyük güçleri açığa çıkarır. Bir görevin, işlevin yerine getirilmesinde birkaç örgenin
birlikte çalışması durumudur. Bu sonucun sağlanmasında birden fazla görev eşgüdümlü bir bağlantı sağlar’’97.
Bu bağlamda sinerjinin, sektör kimlik oluşturma öğelerinin tamamında özellikle sektörel davranış aşamasında etkin bir şekilde uygulanması ve sağlanması gerekmektedir.

1.4.3. Sektörel Davranış
Sektörel davranış derken anlaşılması gereken sektör üyelerinin belli karar
durumlarındaki tipik davranış tarzları ve tepkileridir. Sektörel davranış örgütün
hizmet ettiği amaçlar ve hedeflerinde yansımasını bulur.
Sektörel davranışın ekonomik yansıması pazarlama, yatırım, finans öğelerini
içermektedir.
Genelde işletmeler kuruluş aşamasında pazarlamaya önem vermemiş; onun
yerine daha çok üretimle ilgilenmişlerdir. Gelişen ekonomik dünya şartlarında
yalnız üretimle ilgilenen işletmeler, pazarlama eksikliğinden dolayı ürettiklerini
yeterli düzeyde satamayıp; atıl kapasite ile çalışarak, kıt olan üretim kaynaklarını israf etme durumuna düşmüşlerdir. Bu gerçek dolayısıyla pazarlama yöntemleri bu dönemden sonra daha ciddi olarak uygulanmaya başlamıştır. ‘’Pazarlama, ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru akışına yön verilmesini sağlayan bir işletme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Ya da pazarlama, tüketicileri tatmin etmek aynı zamanda işletmenin amaçlarına ulaşmak amacıyla ürün ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru yönelten faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir’’98.
‘’Bir gereksinimin karşılanmasını hedefleyen, ürün ya da hizmetin içeriğinden tecimselleştirilmesine varan işlemler bütünü olarak ta tarif edilebilecek pazarlama beş öğe üzerine kuruludur:
- Ürün (Paketleme, ürünün biçimi…),
- Yer/ uzam (Reyonlara yerleşimi, satış yeri…),
- Zaman (Yılbaşlarında, bayramlarda giysi, tatlı, şeker, çikolata vb, Noel zamanı oyuncaklar, Eylül’de okul araç gereci…),

97 Nüket Güz, Etkili İletişim Terimleri, s.149.
98 Muhittin Şimşek, İş Hayatında Mükemmellik, İstanbul, Hayat Yayınları, 2004, s.114.
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- Nicelik (6’lı satılan maden suları),
- Eder’’99.
Bu beş öğenin doğru olarak kullanılması durumunda başarılı bir pazarlama
iletişiminden bahsedilebilir. ‘’ Pazarlama ve iletişim hedefleri kuruluşların ya da
markaların tanınırlıklarını arttırmak ve piyasada kalıcı olmaları için kendilerine
bir temel oluşturmak amacına yönelik olarak da tespit edilirler’’100.
Bu bağlamda sektör imajı ile pazarlamanın ilişkisi, pazarlama sırasında sektörün davranışının kimliği etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Pazarlamanın
yandaşı ve sonucu olan müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti algılamaları olumlu ya da olumsuz etkileyen ana öğelerden biridir. ‘’Ayrıca, gelecekte,
pazarlama, ürünler üzerine yoğunlaşmaktansa, müşteriler üzerine yoğunlaşma
değişimi görülecektir.’’101 Bu nedenle sektör imaj oluşum odağının çağdaş pazarlama yöntemlerini ve davranışlarını sektörün tamamıyla paylaşarak geliştirmesi başat yükümlülüğü olmalıdır.
Bu bağlamda ekonomik yansıma içinde sayılan sektörün yatırım ve finansman ihtiyacını karşılama davranışı da imajı etkilemektedir. Yatırım yapma aşamasında, inceleme ve eksikler ile ihtiyaçları belirleme ve bu yatırımlar çerçevesinde gerekli olan finansman kaynakları bulma yöntemi sektörün değerleriyle
bağdaşmaktadır. Bu davranışların modernleşmesi, koşulların kurumlar açısından değişime uğraması algılamaların etkisindedir. Bu algılamaların olumlu olması en basit örnekle bankalardan ucuz ve kolay kredi bulunması yönünde fayda
sağlayabilir.
Sektörel davranışın toplumsal yansıması olan etik kriterler, değerler içinde
anlatılmıştır. Genel yapının toplumun ve ticaretin etik kurallarına bağlı olunması
sosyal anlamda birçok sorunun başlamadan sona ermesi anlamına gelmektedir.
Etiğin bileşeni olan insan sevgisiyle yoğrulan sosyal sorumluluk anlayışı yapılan
araştırmalarla hedef kitleler üzerinde olumlu etki yarattığı ve satın alma eğilimini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Bundan dolayı işletme ya da örgütlerin eylem ve etkinliklerinin toplum
üzerindeki etkileri ile toplum normları, değerleri ve çıkarları arasında bir uyum
sağlama, yöneticilerin toplumsal sorumluluklarının gereğidir. Sosyal sorumluluk ile etik pazarlama arasında sıkı bir ilişki vardır. Pazarlama faaliyetlerini ve
amaçlarını sadece kâr üzerinde yoğunlaştırmak, toplumsal gelişmeyi ve toplum
çıkarlarını gözardı ederek günü kurtarmak, bugünün pazarlama anlayışı değildir.
99 Nüket Güz, A.g.e., s.280.
100 Aydemir Okay, Sponsorluğun Temelleri, İstanbul, Der Yayınları, 2005, s.192.
101 Sonke Albers, ‘’Impacts of Types of Functional Relationships, Decisions and Solutions on the
Applicability of Marketing Models’’, International Journal of Marketing Management, Vol.17,
2000, s.174.
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İşletmelerin doğa ve çevreye karşı daha duyarlı davranmaları, yeni pazarlama
anlayışının bir sonucudur.
Sosyal sorumluluk, işletme ya da örgütlerin eylem veya etkinliklerinin toplum üzerindeki etkileri ile toplumun normlarına uyum açısından yasal ve moral sorumluluklarıdır. ‘’Topluma karşı sorumluluk, tüketiciye kaliteli ürün ve hizmet sunmanın yanısıra gerek iç gerekse dış çevrelerin gereksinimlerini karşılama doğrultusunda bir dizi kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitsel etkinlikler aracılığıyla topluma/toplumsal bilince katkıda bulunma anlamı taşımaktadır.’’102
Bundan dolayı sosyal sorumluluk anlayışı ile sözü edilen etik arasında sıkı bir
ilişki yardır. Çünkü etik, kişilerin (özellikle örgüt ve işletme yöneticilerin vb) eylem ve etkinliklerinin toplum üzerindeki etkileri ile toplumun normlarına uyum
açısından yasal ve moral sorumluluklarıdır.
Bu bağlamda sosyal sorumluk kavramı iki farklı öğeyi bir arada incelemektedir. Birincisi, sosyal sorumluluk kavramı, örgütü, ekonomik bir varlık olarak kabul etmekte ve onun hayatını sürdürebilmesi için kâr etmesi gerektiğini temel
bir veri olarak ele almaktadır. Çünkü örgütler, insanların ihtiyaçlarını tatmin etmek için mal ve hizmetleri üreten ve dağıtan birimlerdir ve bu sebeple varlıklarını devam ettirmelidirler. İkincisi ise, ticari örgütlerin öneminin giderek artması
ve toplum içinde önemli bir kurum haline gelmeleri sebebiyle bir takım sorumluluklar üstlenmesi gerektiğidir. Çünkü örgütlerin, toplumun diğer sosyal, siyasi,
bilim ve teknolojik kurumları üzerinde önemli etkileri görülmektedir. Bu da, örgütlerin toplum içinde sorumluluklar üstlenmesini zorunlu kılmıştır.
Bundan dolayı son yıllarda artarak önem kazanan örgütlerin önem vermesi gereken bir anlayış ta çevre anlayışıdır. ‘’Sosyal sorumluluk anlayışının önem kazanmasıyla birlikte tüketiciler, artık çevre açısından güvenli ürünleri tercih etmektedirler. Tüketiciler çevreye karşı sorumlu olan kurumları
desteklemektedirler’’103.
Çevre; bireyin, organizasyonun ve toplumun yaşamı üzerinde etkili olan kültürel, ekonomik, fiziksel koşulların toplamıdır. Örgütler arasında çevre, örgüt faaliyetlerinin her aşamasında etkisini gösteren doğal, toplumsal, kültürel, teknolojik, ekonomik koşulların bileşimidir.
Örgütler faaliyetlerini doğal çevreyle uyumlu biçimde sürdürmek zorundadır. ‘’Organizasyon sınırının, organizasyonun kontrolü altında olan değişkenlerle kontrolü dışında kalan değişkenler arasındaki hayali bir çizgi olduğu düşünülürse, bu sınırın dışında kalan her fiziksel ve sosyal faktör dış çevreyi oluşturan
102 Mete Çamdereli, Halkla İlişkiler, Konya, Çizgi Kitabevi, 2000, s.21.
103 Ebru Güzelcik, ‘’Kurum İmajı Yaratmada Sosyal Sorumluluk Anlayışının Önemi’’, İletişim Fakültesi
Dergisi, C.X, 2000,s.416.
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bir unsurdur. Örgütler çevresel konulara özellikle 1980’lerden sonra artan bir
hızla ilgi göstermeye başlamışlardır. Çok sayıda şirket yöneticisi çevreye gösterdikleri ilginin işletmelerini daha ileri bir düzeye götürdüğünü farketmişlerdir.
Ama buna rağmen çok az firma çevresel amaçları örgüt stratejisinin bir ana unsuru olarak görmüştür. Çevre konusu firmaların çıkar grupları için gittikçe önem
arz eden bir hal almıştır. Bu çıkar grupları; müşteriler, hissedarlar, potansiyel yatırımcılar, kredi verenler, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, çalışanlar ve halktır.
Örneğin; yatırımcı açısından bakılınca hissedarlar örgütü etkileyebileck büyüklükte çevre koruma amaçlı para cezalarından, temizlik vergilerinden ve çevreye
verdikleri zarardan dolayı hapse gidecek yöneticilerini kurtarmak için ödedikleri paradan rahatsız olmaktadır. Diğer taraftan tüketiciler açısından bakıldığında;
giderek artan bir oranda müşteri kitlesi satın alımlarında örgütlerin çevreye gösterdikleri özeni ön şart olarak görmektedir. Halk çerçevesinden bakılırsa; Exxon
Valdez tarafından yapılan bir araştırmaya göre Amerikan halkının % 60’ı çevre
kirliliğini hem kendi hem de insanlık için çok tehlikeli bir gelişme olarak görmektedir ve iş hayatının çevre temizliğine karşı duyarlı olmasını istemektedir’’104.
Son yirmi yıldır, birçok firma kendilerine çok ağır maliyetler getiren çevre
konularına daha yakın durmaktadır. Meydana gelen çevre felaketleri, örgütlere
çok ağır maliyetler ödetmiştir. Çünkü meydana gelen her çevre kazası beraberinde zincirleme reaksiyonlar girdabı oluşturarak, onarılması mümkün olmayan
sonuçlar doğurmuştur. Sanayileşme, artan nüfus vb. faktörler doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yapmış ve bu etkilerin ortadan kaldırılması için çevre yönetimi kavramı gündeme gelmiştir.
Çevre yönetimi, işletmelerin bir çevre politikası belirleyerek, bu politika doğrultusunda çevresel hedefler tespit edip, bu hedeflere en makul şartlarda ulaşması için geliştirilmesi gereken faaliyetleri kapsayan bir süreçtir. Yani ekonomik
kalkınmayla doğanın korunması birlikte ele alınmaktadır. Bu gelişmeler çevreye standart geliştirme çalışmalarını hızlandırmıştır. ‘’Uluslararası düzeyde geliştirilmiş çevre yönetim sistemi ISO 14000’dir.’’105 Rekabet ortamında ürün kalitesi yanında çevre kalitesinin de önemi anlaşılmıştır. Bu bağlamda çevre, örgütler için stratejik bir konuma gelerek, uygulayan firmalar için bir rekabet aracı olmuştur.
Küreselleşme ile beraber önemi artan sosyal sorumluluk anlayışı ve çevre bilinci hem pazarlama biliminin hem de iletişim biliminin çalışma alanı haline gelmiştir. Sektör imaj oluşum modeli içinde bu anlayışların uygulanması ve hedef
kitlelere sunulması olumlu imaj oluşumu açısından büyük önem arz etmektedir.
104 Birdoğan Baki, Ekrem Cengiz,’’Toplam Kalite Çevre Yönetimi,’’ Uludağ Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.XXI, 2002, s.153.
105 Özden Çatalbaş, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Açısından Çevre, Çalışma Koşulları ve
Çocuk İstihdamı, Ankara, İGEME Yayınları, 2001, s.1.
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Sektör üyelerinin bu bilince ulaşması için gerekli tedbirlerin alınması ve davranışlarının bu önem açısından imaj oluşumunda önemli olduğu açıklanmalıdır.
Sektörün geleceğinin belirlenmesinde, isteklerinin yerine getirilmesinde başat hedef kitlelerden biri yerel ve kamu yönetimleridir. Bundan dolayı sektörün
baskı grubu olarak aldığı tavır ve tutumlar, beklentilerinin karşılanması aşamasında belirleyici olması olasıdır. Bu bağlamda sektör kimliğinin şu aşamaya kadar sayılan özellikleri baskı grubu olarak gücünü ve hedef kitlenin kendisini algılamasını etkileyecektir.
Bir başka deyişle sektörün davranışları siyasal kurumların kararları üzerinde
belirleyici rola sahiptir. Konu bir bütün olarak ele alındığında anlaşılması gereken imaj oluşumunda sürekli olan öğenin bilgilendirme olduğudur. Sektörün bilgilendirme davranışı bütün yapıyı etkilemektedir.
Bilgilendirme örgüt içi ve örgüt dışı olmak üzere iki ana unsuru kapsamaktadır. Bu bilgilendirme özellikle sektörün genel yapısını, ihtiyaçlarını, gelecek
perspektifini ve pazarların durumunu anlatması bakımından önemlidir. Genelde sektörün bilgilendirme davranış yöntem ve tarzı algılanışı etkilemektedir ve
buna uygun bir perspektif ortaya çıkmaktadır.
Sektörel davranış içinde sayılacak son unsur kalite davranışıdır.
Kalite kavramının içeriği belirlenirken, farklı referanslarda değişik tanımlar
bulunmaktadır. Bazı referanslarda kalitenin içeriğine ilişkin kimi yanları ön plana
çıkaracak biçimde, kullanıma uygunluk, amaca uygunluk veya müşterilerin tatmini ya da isteklere uygunluk şeklinde tanımlara rastlanır. Bu tanımların eksik ve
tek yanlılıkları dikkate alındığı zaman, Kalite Sözlüğü standardının verdiği tanım
esas alınabilir. Kalite, bir ürünün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.
Kalitenin bu geniş tanımını dikkate alındığında, üretilen ürünler ve yerine getirilen hizmetlerin kalitesi, tasarımdan üretime, servisten bakım-onarıma kadar,
ortaya çıkan her yeni durumdan etkilenmektedir. Bu süreç içinde ihtiyaçlar, önceden belirlenmiş kriterlerden de yararlanarak, yeni teknik özellikler olarak ürüne ve hizmetlere aktarılmaktadır.
Kalite kriterleri, ürün ve hizmetlerin kullanışlı, güvenli, her yerde ve her zaman bulunabilen, bakımı ve onarımı yapılabilen, yararlılığı ve verimliliği yüksek
olan, insanın yanısıra doğal çevreye ilişkin durumları da kapsayabilir.
Standartlara uygun olarak üretilen ürünlerden ve yerine getirilen hizmetlerden müşterilerin yeterince memnun olmamasının önemli bir nedeni, kalitenin
içerik açısından çeşitli karakteristikleri kapsıyor olmasıdır. Müşterilerin beklentilerine tam olarak cevap verebilen bir ürün ve hizmetin kalitesini belirleyen belli başlı karakteristikler şunlardır:
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- Uygunluk,
- Güvenlik,
- Maliyet,
- Dayanıklılık,
- Servis olanakları,
- Performans,
- Estetik.
Bu unsurların toplamı kaliteli bir ürün ve ya hizmetin varlığının ifadesi sayılabilir. Ayrıca ‘’akreditasyon faaliyetleri çerçevesinde, uygunluk değerlendirmesi yapan laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, malların, uluslararası standartlara uygun olup olmadığı yönündeki çalışmaları esnasında kullanılan yöntemler itibariyle, gerçekleştirdikleri incelemelerde güvenilir sonuçlara ulaşmaları ve bir ülkede anılan standartlar çerçevesinde kabul gören bir malın bir diğer ülkede de aynı şekilde güvenli bulunması gerekmektedir.’’106’ ’Ülkelerin farklı mevzuatları ve aranan farklı şartları üreticiye ek bir maliyet getirmektedir. Yeni Yaklaşım Direktifleri yada CE direktiflerinin yardımıyla ulusal yasaların ve direktiflerin uyumlaşması ve teknik standartların karşılıklı olarak tanınması sağlanmaktadır.’’107 Bu kriterlerin yerine getirilmesi için birçok kalite yönetim
modeli ortaya atılmıştır.
Kaliteye yönelik çabalar, ustalık, kalite kontrol, toplam kalite kontrol gibi
aşamalardan geçerek, süreç ve ürün tasarımlarına kadar ulaşmıştır. Günümüzde ISO 9000 ve Toplam Kalite Yönetimi gibi modeller örgütler tarafından uygulanmaktadır.
Bu süreç uluslararası pazarlarda etkinlik gösteren ABD, Japonya ve Avrupa
arasında rekabetin yol açtığı çatışmalara kaynaklık etmiştir. Kalite için yeni bilgilerin ve tekniklerin elde edilmesi ve kullanılması girişimleri, uluslararası alanda
bu ülkeleri sık sık karşı karşıya getirmiştir. Son yıllarda artarak devam eden bu
rekabet, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesini sağlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce İngiltere ve Hollanda malları, savaştan sonra ise ABD malları kalitenin ve üstün teknolojinin simgesi haline gelmiştir. Günümüzde ise Japon malları ABD ve Avrupa piyasalarını zorlayacak düzeyde yer
edinmeye başlamıştır.
1980’li yıllarda Japon ürünlerinin ABD ve Avrupa pazarlarında etkisini yoğun biçimde hissettirmesi, ISO 9000 standartlarının yayılmasına neden olmuş106 Sibel Özman, CE Rehberi, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2002, s.32.
107 Ayper Eğdirici Sönmez, Avrupa Pazarında Ürününüzün Pasaportu, Ankara, İGEME Yayınları,
2001 s. 6.
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tur. Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini güvence altına alan standartlar serisinin,
doğru kavranması, iletişim kolaylığı ve uygulamada paralelliğin sağlanması amacıyla “Kalite Sözlüğü” standardı hazırlamıştır.
ISO 9001 standardı ISO tarafından ilk olarak 1987’de yayınlanmıştır. Başlangıçta öngörülen küçük değişikliklerin ilki 1994 yılında, büyük değişikliklerin
ilki ise 2000 yılında yapılmıştır. Bu değişiklikler ile kullanıcı firmaların faaliyetlerine katma değer sağlanması amaçlanmıştır. ISO direktifleri de global ihtiyaçlara uygunluğun sağlanması için standartların periyodik olarak güncellenmesini öngörür.
ISO 9001 standardının 1987 ve 1994 baskılarının uygulamaları da dikkate
alınarak yapılan araştırmalar, organizasyonların önemli süreçlerine odaklanarak performanslarının sürekli olarak geliştirilmesini sağlayacak kalite sistemlerine gerek duyduğunu ortaya çıkarmıştır.
1993 yılında ISO 9000 serisinin neler içermesi gerektiğini belirlemek amacıyla “Vision 2000” yayınlanmış ve kullanıcıların görüşlerinin alınması amacı ile
“Geçerlilik Programı’’ oluşturulmuştur. Programın sonucunda, standartlarda,
geniş kapsamlılık, müşteri odaklılık ve katma değer katabilen özelliklerin yer alması gerektiği tespiti yapılmıştır. Ayrıca 9001/9002/9003 modellerinin birleştirilmesi, süreç yönetimine dayalı olması, ISO 9001 ile ISO 9004’ün daha tutarlı hale getirilmesi ve mevcut diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olması (ISO
14001, OHSAS 18001, QS 9000) çıkan sonuçlar arasında yer almıştır.
Bu bağlamda sektörün kullandığı kalite yönetim sistemleri, kalite anlayışı,
davranışları etkileyip genel imaj oluşumunu da etkileyecektir. Bu yapının işlerliğinin hedef kitlelere anlatılması için güç odağının sektörel iletişim stratejileri
uygulaması gerekmektedir.

1.4.4. Sektörel İletişim
Örgütün sahip olduğu kendine özgü karakteristiklerinin toplamı olan sektör
kimliği ve sektör kimliğinin dışa yansıması olan sektör imajının, hedef kitlelere
en doğru şekilde aktarılmasında sektörel iletişim önemli bir rol oynamaktadır.
Bu tanıtım mecralarından en önemlisi sektörel reklamdır. Sektörel reklam
mal ya da hizmetler yerine bu mal ve hizmetlerin üreticisi olan sektörün hedef
kitlelere tanıtıldığı, bu sektöre yönelik hedef kitlelerde olumlu ve güçlü bir tutumun oluşturulmasına çalışıldığı bir reklam türüdür. Bu özelliği nedeniyle halkla
ilişkiler amaçlı reklam olarak da adlandırılan literatürde kurumsal reklam olarak
kullanılan sektörel reklamların en önemli amacı, söz konusu sektörün sahip olduğu güçlü sektör kimliği ve sektör imajını hedef kitlelere aktarmaktır.
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Bir başka deyişle sektörel iletişim, sektörel davranışın etkinliğini kamuoyuna iletmekte ve bu süreçte halkla ilişkiler, reklam, pazar ve kamuoyu araştırması, üyeler arası iletişim gibi araçlardan faydalanmaktadır. Hedefi ise, tüm iç ve
dış hedef kitlelerin sektör hakkındaki algı ve tutumlarını etkilemek veya değiştirmektir.
‘’Bu hedefi yerine getirebilmek için öncelikle bir stratejik iletişim planı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu planda şu soruların cevapları yer almalıdır:
- İş hedefleriniz nedir ve bu kapsamda yöneteceğiniz konular hangi öncelikle sıralanmaktadır?
- Bu konular kapsamında hangi sosyal ortaklarınızla nasıl bir algılama hedeflemektesiniz? Bu algılama ile hangi yanlış/eksik kanaatleri değiştirmeyi hedefliyorsunuz?
- Sosyal ortaklarınızın duyarlı olduğu iletişim ortamları hangileridir? Yöneteceğiniz konular bu araçlarla taşınabilir mi?
- Hangi başarı kriterleri/risk faktörleri bu iletişim sürecinde etken olacaktır?
- Bir kriz iletişim planınız var mı’’108?
Bu soruların cevapları sonucunda oluşturulacak planların günün anlayışını temsil ettiği söylenebilir. Çağdaş yönetim anlayışına sahip örgütler iletişimi
tüm yönetim kademelerinin tüm sosyal ortaklara yönelik asli işi olarak görmektedirler.
Bu anlayışla öncelikle, örgüt içinde kanaatlerin etkilenmesi, daha sonra da
tüketiciler, yatırımcılar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu bürokrasisi, yerel toplum gibi bir örgütün varlığını doğrudan ilgilendiren tüm kesimlerle
oluşturulacak iki yönlü bir iletişim hedeflenmelidir.
Bu hedeflere ulaşmak için halkla ilişkiler faaliyetleri içinde, kitle iletişim mecralarıyla iletişim ve sponsorluk çalışmaları olmalıdır. 109
‘Ayrıca ’bu iletişim sürecinde kullanılan sektörel reklamlar kamu hizmeti reklamları (public service adv.), halkla ilişkiler reklamı (public relations adv.), kimlik reklamı (identity adv.), imaj reklamı (image adv.) ya da savunma reklamı (issue and advocacy adv.) gibi çeşitli adlar altında ifade edilmektedir. Amacı doğrudan doğruya mal ya da hizmet pazarlaması ve satışı olmayan sektörel reklamlar, sektörün hedef kitleleri ile ilişkisini ve sektör kimliğini etkilediği için kimi zaman satış ve promosyon reklamcılığı olarak da adlandırılabilmektedir’’110. Her108 Salim Kadıbeşegil, A.g.e., s.198.
109 Marc Vandercammen, Recherche Marketing; Outil Fondamental du marketing, Bruxelles, De
Boeck-Larcier,1999, s.338.
110 Karpat, İsmail, Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam, İstanbul, Yayınevi
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hangi bir ürün ya da hizmetin tanıtımından çok, sektörün imajını bir bütün olarak yükseltmeyi hedefleyen sektörel reklamın birincil amacı belirlenen hedef
kitleyle iletişimdir. Sektörel reklamlarla hedef kitleyle iletişime geçilirken, sektörün görsel kimliğini yansıtan logosu, amblem, slogan, sektör renkleri gibi sektörel tasarım unsurları yanında, sektörün personel politikası, ilerlemeye verdiği önem, çalışanlarına verdiği değer gibi sektörün yönetim felsefesi ve personel politikasını yansıtan ifadelerinden oluşan, sektörün geçmişinden getirdiği
ve kimliğinin çıkış noktası, sektör felsefesi dolayısıyla sektörün kimliği yansıtılmaya çalışılmaktadır. Böylece sektör etkileşim içinde olduğu hedef kitleleri gözünde rakiplerinden farklı bir yere ulaşmaya çalışmakta ve olumlu sektör imajı
ile ürün ve hizmetlerinin tüketiciler tarafından tercih sırasının ilk basamaklarında yer verilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
Sektörel iletişimin, sektörel davranışın, sektörel tasarımın, sektör felsefesiyle yoğrulmasıyla oluşan sektör kimliğinin sonucundaki hedef kitledeki algılama sektör imajıdır. Bu imajın oluşumunu yöneten odak ise sınırlılıkları daha
önce çizilen güç odağı olarak tespit edilen organizasyonun faaliyetleridir.

Yayıncılık, 1999, s.84.
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2. BÖLÜM
DERİ ve DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜNDE İMAJ

Deri, insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için kullandığı ilk malzemelerden
biridir. İlkel çağlarda örtünme amaçlı kullanılırken, daha sonra savaşlarda kın,
üzengi ve sadak olarak stratejik önemi olan bir malzeme olmuştur. Günümüzde
deri teknolojinin ve kimyanın gelişmesiyle daha geniş alanlarda verimli olarak
kullanılabilmektedir. Derinin elde edilmesi, işlenmesi ve amaçlara göre kullanılması için ciddi bilgi birikimine ve uzmanlığa ihtiyaç vardır.
Deri sektörü Dünya’da ve Türkiye’de on dört ana bölümde uzmanlaşmayla oluşmaktadır:
- Ham deri,
- Giysilik deri,
- Ayakkabılık deri,
- Saraciyelik deri,
- Döşemelik deri,
- Suni deri,
- Finisaj,
- Deri kimyasalları,
- Deri makineleri,
- Hazır giyim,
- Saraciye,
- Deri ayakkabı,
- Tasarım,
- Deri Aksesuarları.
Türkiye’deki deri sektörü yukarıda sayılan bölümlerin tamamını kapsamaktadır. Çalışma konusu olan sektör imajının oluşmasında alt sektörlerin birbirlerini
etkilemesi kaçınılmazdır. Uzun yıllara dayanan tecrübelerin sonucunda ülke için
önemli bir gelir kaynağı olan sektörü anlayabilmek ve imajı üzerinde tartışabilmek için sektörün tarihsel gelişimi, küresel alanda yeri, iç dinamikleri, hedefleri
ve rakamsal büyüklüğünü bilmek gerekir.
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2.1. Türk Deri Sektörünün Tarihsel Gelişimi
Türklerin dericiliğe başlamaları bazı kaynaklara göre 600 yıl önceye, bazı
kaynaklara göre ise, 2000 yıl önceye dayanmaktadır. Başlangıç tarihi konusunda bazı değişik görüşler bulunsa da, Türklerin İstanbul’da dericilik yapmaları, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasından hemen sonra başlamıştır. 15.
yüzyıldan bu yana Türkler tarafından yapılan dericilik, 20 yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’nin önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde dericilik, Anadolu’nun birçok yerinde
ufak birimler halinde yürütülmekte idi. Bu arada İstanbul Kazlıceşme’de çağın
teknolojik bilgisinin üstünde bir deri işleme tekniği yansıtan bir sanayi merkezi kurulmuştur. Deri işlemede imparatorluğun gelişme devrinde ulaşılan yüksek seviye, Avrupalıların ilgi ve dikkatini çekmiştir. Batılı kaynaklara göre “sathiyan’ adı ile anılan kırmızı keçi derisi imalinin Türklere ait bir bulgu olduğu kabul
edilmektedir. Fakat Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemindeki kapalı ve
muhafazakar tutum, dericilik mesleğinin gelişmesini de önlemiştir. Bu dönemde Avrupa’da başlayan teknolojik ilerlemeler takip edilmemiş ve dericilik kendi içine kapanmıştır111.
Türk deri sanayisi çok eski ve köklü bir yapıya sahip olmasına rağmen Cumhuriyetin ilk yıllarında babadan oğula geçen ve lonca karakterini muhafaza eden
bir işkolu olarak kalmış, ancak kalkınma programlarında belirlenen çeşitli özendirici ve destekleyici tedbirler sayesinde yavaş yavaş kabuk değiştirmeye başlamıştır. 1924 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde deri sektörü, tekstil gibi
önem verilmesi gereken bir sanayi kolu olarak belirlenmiştir. Ancak bu ayrıcalık da deri sektörünün gelişiminde yeterli olmamıştır. Bunun yanında Türkiye’nin
1930’lu yılların başında yaşadığı ekonomik zorluklar görece liberal olan 1920’lerin ticaret ve kalkınma politikalarının terk edilmesine ve devleti öne çıkaran
bir politikanın uygulanmasına neden olmuştur. Devletin deri sektöründeki etkinliği, Sümerbank’ın kurulması ile tabaklama çalışmaları ve ayakkabı üretimi,
uzun yıllar boyunca deri sektörünün önde gelen etkinliklerinden biri olmuştur.
Türkiye’de 1950 yılından başlayarak daha liberal ve özel sektör yönlendirmeli bir kalkınma ve ticaret politikası uygulaması başlayınca, deri sektörü önemli
ölçüde kalkınmıştır. Sektörde, özel girişimlerin payı yüzde yüze yakındır. Bütün
katma değer, özel sektör tarafından yaratılmaktadır.
Hazır giyim sanayisinin gelişmesi 1975 yılına kadar artmıştır, fakat bu yıllarda
yaşanan ekonomik darboğaz, satın alma gücünün azalması, aşırı fiyat artışları,
hammadde teminindeki güçlükler ve işçi sorunları sektörü önemli bir darboğaza
itmiştir. 1980’den sonra ise bu sorunların önemli bir kısmının çözümlenmesi
111 (Çevrimiçi) http//www.turkishleather.com, 12 Nisan 2006.
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sayesinde günümüzde deri sektörü dış ticaret içinde önemli bir pay elde etmiş
ve Türkiye, dünya pazarlarında tekstilden sonra ikinci bir sektörde söz sahibi
olmuştur. Deri sektörünün 1980’li yıllarda geçirdiği yapısal değişiklik ise, deri
üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. Deri tabakçılığı ve üretimi arasında kullanılan bazı kimyasal maddelerin yarattığı olası çevre kirliliği riski, bu tür sanayilerin çok daha güvenli üretim birimlerinde yapılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
Yıllardan ve hatta asırlardan bu yana Kazlıçeşme bölgesinde kurulu bulunan
deri tabakhaneleri, bu haklı istek sonucu, üretim yerlerini değiştirme kararı almışlardır. Bu amaçla 1986 yılında başlatılan Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi
Projesi, 1992 yılında hazır duruma gelmiş ve deri üretim birimleri yavaş yavaş bu
sanayi bölgesine taşınmaya başlamıştır. Ancak organize sanayi bölgesinin yapımı ile tamamlanması arasında geçen sürede, deri işletmelerinin Kazlıçeşme’yi
boşaltmaları istenmiştir. Böylece dericilerin Kazlıçeşme’deki üretimleri dururken, Tuzla’daki üretimleri hemen başlayamamıştır. Bu durum, sektörün üretimini düşürmüştür. Turizmden sonra körfez krizinden en çok etkilenen sektörlerin
başında gelen deri sanayi, yeniden yapılanmayı hızlandırarak 1992 yılında Kazlıçeşme problemini de çözmüş ve Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’ni faaliyete
geçirmiştir. Sonraki yıllarda da, İzmir Yeşildirek de faaliyet gösteren İzmir’li dericiler de Menemen Organize Deri Sanayi Bölgesi’ne taşınmışlardır.

2.2. Türk Deri Sektörünün Mevcut Yapısı
Günümüzde Türk deri sanayisi gerek üretim değeri, gerekse ihracat potansiyeli açısından Türkiye’nin sürükleyici sektörlerinden biridir. Sahip olduğu deneyim, rekabet gücü ve yüksek üretim kapasitesi ile sektör dünya devleri ile yarışmaktadır. Türk deri sektörü teknolojik açıdan gelişmiş, teknik bilgi ve donanım
bile ihraç edebilecek düzeye erişmiştir.
Sektör son 15 yılda hızla gelişmesini sürdürmüş ve yurtiçi geniş ham deri
kaynaklarının yanı sıra önemli ölçüde ithal hammadde kaynaklarını da kullanarak önemli tutarda deri ürünleri ihracatı gerçekleştirmek suretiyle uluslararası pazarlarla bütünleşmeyi büyük oranda başarmıştır. 1990’lı yıllarda ihracatın
gelişmesindeki en büyük etken, Rusya Federasyonu ve Doğu Avrupa ülkelerine
gerçekleştirilen ihracattaki artış ve bu ülkelerden gelen turistlere yönelik satışlardır. Talepteki yüksek oranlı artışlar sebebiyle de deri sektöründe büyük yatırımlar gerçekleştirilmiş ve üretim kapasitesi önemli oranda artmıştır.
Avrupa’da yayılan çevre baskısı nedeniyle Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler tabakhane işlentisinden kaçarken, Türkiye bir yandan bu boşluğu doldurmuş, bir yandan da yoğun bir çevre baskısı ile karşılaşmıştır. Türk deri sektörü
çevreye duyarlı üretim tekniklerinin adapte edilmesi konusunda 90’lı yılların ba-
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şından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede, çevresel konuların
önemli olduğundan hareket eden deri sektörü, Çevre Bakanlığı ile 1994 yılında
bir “Çevre Protokolü“ imzalamıştır. Söz konusu protokol ile sektörde faaliyette
bulunan işletmelerin en geç 1998 yılı sonuna kadar ya arıtma sistemine sahip
herhangi bir organize sanayi bölgesinde yer almaları ya da kendi arıtma sistemlerini kurmalarını benimsenmiştir. Sektörün çevreye uyum çabaları sonucunda
bugün üretilen malların % 70’i çevreye duyarlı yöntemlerle üretilir hale gelmişlerdir.
Sektörde tamamlanmış olan 3 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. İstanbul Tuzla, İzmir Menemen ve Çorlu deri işleme bölgelerindeki arıtma tesisleri çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmaktadır. Deri işleme sanayisine yönelik olarak Balıkesir Gönen, Bolu Gerede, Bursa, Denizli, Isparta, Niğde
Bor, Uşak illerinde organize deri sanayi bölgesi, Isparta Yalvaç ve Manisa illerinde küçük sanayi sitesi yatırımlarına devam edilmektedir.
Deri sektörü, 1970’lerden beri Türk ekonomisinde giderek artan önemde bir
rol oynamıştır. Sektör, önemli ölçüde ihracata ve turistlere yönelik faaliyet gösterdiği için ülkeye net döviz girdisi sağlamaktadır. Emek yoğun bir üretim şekline sahip olması nedeniyle de geniş bir istihdam yaratma potansiyeli bulunmaktadır. Katma değeri yüksek ürün ihraç etmekte olan sektör toplam imalat sanayinde %2 toplam istihdam içinde ise %1,5’luk bir paya sahiptir.
Genelde, Türk Deri Sektörü alt yapı, teknoloji ve ihracata yönelik performansı dikkate alındığında belirli bir rekabet gücüne sahiptir. Ancak deri sektörünün
temel girdisi olan ham derinin ülke içi üretiminin yeterli olmaması nedeniyle,
ham ve yarı işlenmiş deri talebi ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Hammadde ihtiyacının büyük kısmını ithalat yoluyla karşılayan ve bunu katma değeri yüksek
ürünler haline getirerek büyük bir kısmını bavul ticaretiyle kuzey ülkelerine ihraç
eden deri sektörü, bu ticaretin giderek azalması ile kayıtlı ihracata ağırlık vermeye başlamıştır. 1998 yılında yaşanan Rusya krizi sonrasında üretiminin yaklaşık
yarısını bu pazara ihraç eden sektörde tek pazara bağımlılık nedeniyle ciddi bir
sarsıntı meydana gelmiştir. Bu kriz sonrasında sektördeki firmaların bir kısmı kapanmış veya kapanma noktasına gelmiş ve işçi çıkarılmıştır. Bundan dolayı sektördeki gelişmenin sürdürebilmesi ihracatın artırılmasına bağlıdır.
Türkiye’de ayakkabıcılık sektörünün en önemli özelliği çoğunlukla işgücüne
dayalı küçük işletmelerden oluşmasıdır. İşletmelerde, kalite ve optimum kapasite açısından olumlu gelişmeler yaşanırken, küçük işletme tarzı üretimin egemen
olması çeşitli olumsuzluklara neden açmaktadır. Türkiye’de yakın tarihe kadar
babadan oğula geçen bir zanaat olarak süregelen ayakkabı üretimi, 1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümü kazanmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda ise,
sanayileşme çabaları bulunmakla birlikte, sanayileşme süreci gerçek anlamda
tamamlanamamıştır. 1980’li yıllarda ayakkabı sanayinde özellikle özel sektörde
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makine parkı yatırımları yapılmış ve böylelikle sektörün yaklaşık % 15’i sanayileşmesini tamamlamıştır. Son yıllarda uluslararası teknolojiye uyum sağlamak
için sektördeki yenileme projeleri devam etmektedir.
Deri sektörünün temel girdisi olan ham derinin ülke içi üretiminin yeterli olmaması nedeniyle, ham ve yarı işlenmiş deri talebi ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ham deri ve yarı işlenmiş deri ithalatının önemli bölümü Avrupa Birliği ülkelerinden gerçekleştirilmektedir.
Bunun yanı sıra özellikle organize deri sanayi bölgelerinde yeni tesislerin
devreye girmesi ile ham deri işleme kapasitesinde önemli artış olmuştur.
Deri ve deri mamulleri sektörünün 2004 yılı üretim rakamları, küçükbaş mamul deri, yüzlük deri, kösele, deri giyim eşyasında sırasıyla 2354 milyon dm2,
1209 milyon dm2, 6469 bin ton ve 5419 adet olarak gerçekleşmiştir. Saraciye
üretiminin değeri ise 32 454 bin YTL’dir.
Türkiye’de Deri ve Deri Mamulleri Sanayi Üretimi
2003

2004

2005

Küçükbaş Mamul Deri(min.dm 2 )

2626

2354

2237

Yüzlük(min dm 2 )

1336

1209

975

Kösele(bin ton)

6378

6469

5893

Deri Giyim Eşyası (bin adet)

6297

5775

5419

Saraciye (değer) (bin YTL)

33082

32454

31058

Deri Ayakkabı (min. çift)

53

48

41

Kaynak: DPT yıllık Programlar (2006)

2.2.1. Türk Deri Sektörünün İhracatı
Sektörün performansı önemli ölçüde ihracata bağlıdır. Bu nedenle yurtdışı talepteki değişiklikler sektörün başarısını etkilemektedir. Kayıtlı ihracat tutarı ile toplam ihracatımızda %0,9’luk bir paya sahip olan sektör, bavul ticareti rakamlarının da bu tutara eklenmesi ile payını daha da artırmaktadır. Son yıllarda
özellikle Rusya Federasyonu, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile diğer BDT ülkelerinden gelen turistlere yönelik satışlar ile deri sektörü Türkiye’ye net döviz
girdisi sağlar hale gelmiştir.
Sektör tek bir ana pazara bağlı olarak gelişimini hızla sürdürmüştür. Fakat tu-
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ristlerin çeşitli nedenlerle başka ülkelere yönelmelerinin yanı sıra dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik krizler de deri sektörünün ihracatını ve dolayısıyla üretimini de olumsuz yönde etkilemiştir.
1998 yılında yaşanan gelişmeler ihracatta pazar çeşitlendirmesine gidilmemesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sektörde, çoğu zaman dış alıcıların siparişte bulunması beklenmektedir. Sektörde gelişmenin devam etmesi için ihracat artışına süreklilik kazandırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, mevcut pazardaki payı artırmak ve yeni pazarlara girilmesi için daha yoğun çaba
harcanması gerekmektedir112.
Deri ve deri mamülleri sektörü 2002 yılında 500 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Sektörün en önemli ihraç kalemini 238 milyon dolar ve %47,6’lık
payı ile deri giyim eşyaları oluşturmaktadır. Saraciye ve deri ayakkabının deri
ürün ihracatındaki payları ise sırasıyla % 16 ve %18 ’dir.
Deri giyim eşyaları sektörünün ihracatı 2005 yılında bir önceki yıla göre %
6,6 oranında azalmıştır. Deri giyim eşyası ihracatımızdaki en büyük pay %27,3
ile Almanya’nındır. Almanya’yı sırasıyla % 15,1 ve % 9,9’luk payları ile Fransa
ve Rusya Federasyonu izlemektedir. Bavul ticareti yolu ile Rusya Federasyonuna gerçekleştirilen ihracat göz önüne alındığında, bu ülke en büyük pazar olarak görülmektedir. Kayıtlı ihracatın büyük bir kısmının AB ülkelerine yapıldığı görülmektedir.
Saraciye ihracatı son yıllarda düzenli olarak artmaktadır. 2004 yılında 60,2
milyon $ olan saraciye ihracat tutarı 2003, 2005 yılları arasında %77,1 oranında artarak 80,9 milyon $’a yükselmiştir. Diğer sektörlere göre gerçekleştirdiği ihracat tutarı az olmasına rağmen bu sektörün ihracat potansiyelinin olduğu düşünülmektedir. Saraciyede en önemli ihraç pazarları ABD, İngiltere, Almanya ve
Rusya Federasyonu’dur. 2005 yılında ABD’ye 19,1 milyon $’lık bir ihracat gerçekleştirilmiştir ki bu tutar toplam saraciye ihracatının yaklaşık %23,6’sını oluşturmaktadır. Diğer önemli ihraç pazarları olan İngiltere ve Almanya ise sırasıyla
% 21,8 ve % 9,4’lük bir paya sahiptir.
Ayakkabı sektörü ülkenin ihracat ve istihdam imkanları yüksek sektörlerinden biridir. Gerçekleştirilen ayakkabı ihracatındaki en önemli kalem deri ayakkabılardır. Deri ayakkabı ihracatı 2005 yılında bir önceki yıla göre %24,2 oranında bir artış kaydederek 92,8 milyon dolara ulaşmıştır. Sektörün en önemli ihraç
pazarlarını 11.1 milyon dolar ile Almanya, 9.4 milyon dolar ile İngiltere, 9 milyon
dolar ile Yunanistan ve 8.6 milyon dolar ile Fransa oluşturmaktadır.
Sektörün ihracat açısından gelişmişlik düzeyi yetersiz olmakla birlikte özel112 Bektaş, Banu, Deri Ürünleri İhraç İmkanları, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Araştırma ve
Geliştirme Sanayi Dairesi, 2003, Ankara, s.6.
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likle İspanya, Portekiz gibi Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek büyük bir arz
potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyel dünyada bilinmemektedir. Özellikle İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupalı ayakkabı üreticisi ülkelerle rekabet edilebilmesi için sektörün tanıtımının yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, Türkiye’de son yıllarda dar gelirli gruba hitap eden ve deriden mamul olmayan düşük kaliteli üretime doğru bir yönelme söz konusudur.
Özellikle Doğu Bloğu ülkelerindeki değişmeler, Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerinden gelen alıcılar, düşük maliyetli ayakkabıları aldıklarından bu türe yönelik üretimde yoğunlaşılmıştır. Başlangıçta ucuz ayakkabıya rağbet eden Rus turistler ise, daha sonraları İtalya’nın pahalı ama kaliteli ayakkabılarına yönelmiştir. Bu durum bavul ticaretinde azalmaya neden olmuş olup, üreticileri kaliteli
üretime yöneltmektedir.
Deri ve Deri Mamulleri Sanayi İthalatı (Milyon $)
ÜRÜNLER

2003

2004

2005

41 Ham ve İşlenmiş Deri

615.1

575.3

472

4202 Deri Eşya

56,7

123

230

4203 Deri Giyim

23,1

23,1

32

6403 Yüzü Deri, Tabanı Kauçuk,
Plastik, Sunii, vb. Kösele Ayakkabı

84,9

128

170

TOPLAM

780

849

904

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2006)
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Deri Ve Deri Mamulleri Sanayi İhracatı
Ham ve İşlenmiş Deri İhracatında ilk 10 Ülke (dolar)
ÜLKE

2003

2004

2005

HONG KONG

8.618.335

9.101.158

8.532.808

BEYAZ RUSYA

1.082.389

475.716

6.339.723

RUSYA FED.

8.353.795

10.912.367

6.169.083

ROMANYA

1.075.953

2.298.848

5.046.293

İTALYA

4.064.765

4.117.861

4.631.630

ALMANYA

2.482.483

3.881.262

3.778.270

SLOVENYA

1.332.354

1.701.159

3.437.11

ÇİN HALK CUM.

2.346.620

2.947.980

3.136.006

BULGARİSTAN

3.209.362

2.676.270

2.210.294

AVUSTRALYA

985.214

1.629.716

2.146.642

DİĞER

46.350.410

44.886.633

42.000.425

TOPLAM

79.901.480

84.628.970

87.428.285

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2006)
Deri Kösele vb den Seyahat Eşyası İhracatında İlk 10 Ülke (dolar)
A.B.D.
İNGİLTERE

2003
2.047.547
4.921.126

2004
10.324.247
11.696.693

2005
19.146.294
17.716.926

ALMANYA

7.453.222

6.968.637

7.638.982

RUSYA FED.

1.133.509

961.207

5.426.969

KANADA

149.321

753.169

3.110.569

İSPANYA

4.053.971

4.712.391

2.880.062

FİNLANDİYA
ÇİN HALK CUM.
FRANSA
YUNANİSTAN
DİĞER
TOPLAM

1.728.147
32.195
1.911.139
1.689.010
20.591.546
45.710.733

1.888.597
1.350.110
1.284.359
1.322.436
19.026.007
60.287.853

1.993.358
1.868.439
1.764.312
1.333.358
18.086.314
80.965.583

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2006)
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Deri Giyim Eşyası İhracatında İlk 10 Ülke (dolar)
2003

2004

2005

ALMANYA

74.584.771

67.571.317

65.271.662

FRANSA

34.972.279

34.372.271

36.183.241

RUSYA FED.

20.004.574

25.606.025

23.758.280

A.B.D.

21.726.511

15.184.464

15.632.535

İSPANYA

16.105.397

15.818.910

15.354.245

HOLLANDA

16.604.447

16.299.388

15.267.008

İNGİLTERE

8.527.666

7.696.971

7.722.062

BELÇİKA

7.197.057

8.383.465

7.356.177

YUNANİSTAN

6.585.887

9.052.301

6.636.609

DANİMARKA

3.251.031

2.953.209

4.657.925

DİĞER

50.612.900

52.607.519

41.087.526

TOPLAM

260.172.520

255.545.840

238.927.270

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı(2006)
Deri Ayakkabı İhracatında İlk 10 Ülke (dolar)
ALMANYA
İNGİLTERE

2003
3.780.812
3.147.356

2004
7.351.390
6.276.390

2005
11.123.606
9.428.063

YUNANİSTAN

1.874.650

5.116.420

9.044.021

FRANSA
HOLLANDA
SUUDİ ARABİSTAN

6.887.852
3.102.151
7.156.685

10.106.987
4.139.330
5.477.386

8.609.521
6.923.483
5.774.427

IRAK

0

3.110.491

5.265.876

İSRAİL
BİR.ARAP EMİRLİK.
BULGARİSTAN

5.307.492
811
259

6.747.744
1.631.104
458

4.314.053
3.526.427
2.294.590

DİĞER

18.810.115

24.281.451

26.503.527

TOPLAM

51.137.620

74.696.947

92.807.594

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2006)
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2.2.2. Türk Deri Sektörünün İthalatı
Deri ve deri mamulleri sektöründe 2005 yılında gerçekleştirilmiş olan toplam
ithalat 903.9 milyon dolardır. İthalatın büyük bir kısmı ham ve işlenmiş deriden
oluşmaktadır. 2005 yılında 472 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir ve bu
miktar toplam deri ithalatının yaklaşık % 52,2’sine karşılık gelmektedir. Son yıllarda deri eşya ithalatının önemli ölçüde arttığı görülmektedir. 2005 yılında deri
sektörünün ithalatında deri ürünlerin payı % 25,4, deri ayakkabının payı ise %
18,7 olmuştur113.
Deri ve Deri Mamulleri Sanayi İthalatı (Milyon $)
ÜRÜNLER

2003

2004

2005

41 Ham ve İşlenmiş Deri

615

575

472

4202 Deri Eşya

57

123

230

4203 Deri Giyim

23

23

32

6403 Yüzü Deri, Tabanı Kauçuk,
Plastik, Sunii, vb. Kösele Ayakkabı

84,9

128

170

TOPLAM

780

849

904

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2006)
Emek yoğun bir sanayi olan deri ve deri mamulleri sektöründe emek maliyetlerinin yüksekliği ve çevre kirliliği gibi nedenler yanında kaynakları daha yüksek olan teknoloji ve bilgi yoğun sektörlere tahsis eden, 1970’li yıllara kadar
sektörde lider konumda olan gelişmiş ülkeler, bu alanı terk etmeye başlamışlar
ve ham deri işlemeciliği az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır.
Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloğu’nun dağılması ve serbest piyasa ekonomisinin önem kazanarak yaygınlaşması, deri ticaret ve sanayinde de dengelerin
değişmesine neden olmuştur.
Daha önce Avrupa’da olan deri üretiminin merkezi giderek doğuya kaymıştır. Bugün dünya deri üretiminin ağırlık noktası Asya’dır. Emek yoğun bir niteliğe sahip bulunan deri sanayinin Asya ve göreceli olarak, Kıta Amerika’sına kaymasının üç ana nedeni bulunmaktadır:
Artan üretim ve işçilik maliyetleri, gelişmiş ülkelerin düşük maliyetli mamul
deri ithalatını artırmaları ve giderek sıklaşan çevre koruma önlemleri nedeniyle
ortaya çıkan yüksek maliyetlerdir.
113 Bektaş,Banu: (2006), Deri ve Deri Mamulleri, (Çevrimiçi) http//www.itkib.org.tr, 3 Mayıs 2006.
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Deri sanayi üretimi Asya’ya kayarken, dünya deri ticaretini etkileyen bir diğer sonuç da, bu ülkelerde nüfus artış hızının dünya ortalamasının üzerinde olması, deri eşyaya yönelik tüketim eğilimi ve dolayısıyla harcamaların artış göstermesidir.
Diğer bir gelişme ise Çin’in dünyanın en büyük deri üreticilerinden biri konumuna gelmesidir. Çin’de yabancı sermayeli teşebbüsler deri üretimini sürekli artırmaktadırlar. Bu ülkede kaliteli deri üretimi de hızla artmaktadır.
Dünya ham ve işlenmiş deri ihracatı son üç yılda artış kaydetmiştir. 2002 yılında ihracat 16 milyar dolar olmuştur. İhracatın önemli kısmı İtalya (%25,3) ve
Çin (%8,7) tarafından gerçekleştirilmektedir.
Dünya Ham ve İşlenmiş Deri İhracatı (bin dolar)
ÜLKE

2002

2003

2004

İTALYA

3.649.049

3.925.248

4.022.145

ÇİN

956.705

1.144.073

1.399.063

BREZİLYA

955.896

1.057.071

1.290.193

ABD

797.008

838.452

1.145.673

KORE

1.116.413

1.012.904

983.547

ALMANYA

799.341

823.818

814.333

ARJANTİN

677.969

707.300

811.910

HİNDİSTAN

506.480

548.812

582.825

İSPANYA

386.485

386.618

391.318

İNGİLTERE

281.232

312.399

342.561

DİĞER

4.069.526

4.534.352

4.285.045

TOPLAM

14.196.104

15.291.047

16.068.613

Kaynak: International Trade Center Trade Statistics (2005)
2004 yılı için sektörün ithalatı % 3,9 oranında artarak 18,4 milyar dolara
ulaşmıştır. Dünya’daki en önemli ithalatçılar Çin (% 18,1), Hong Kong (%17,5),
İtalya ( %11,6) ve Meksika (%4,7)’dır.
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Dünya Ham ve İşlenmiş Deri İthalatı (bin dolar)
ÜLKE
ÇİN
HONG KONG
İTALYA
MEKSİKA

2002
2.547.701
2.249.208
2.159.022
699.970

2003
2.860.319
2.778.738
2.205.928
698.534

2004
3.350.398
3.235.718
2.155.964
878.003

ABD

882.728

772.890

840.694

ROMANYA
ALMANYA
İSPANYA

572.196
592.397
591.533

688.559
649.781
657.256

733.586
635.473
593.221

POLONYA

362.259

445.253

514.236

KORE
DİĞER

553.211
4.735.933

468.092
5.554.120

458.432
5.078.407

TOPLAM

15.946.158

17.779.470

18.474.132

Kaynak: International Trade Center Trade Statistics (2005)
Dünya saraciye ihracatı 2004 yılında 21,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracat son yıllarda artmaktadır. 2004 yılında bir önceki yıla göre % 19,3
oranında bir artış kaydedilmiştir. İhracatta en önemli ülkeler Çin, Hong Kong ve
İtalya’dır. Bu üç ülke toplam ihracatın % 61,5’ini gerçekleştirmektedir.
Dünya Deri Eşya İhracatı (bin dolar)
ÜLKE
ÇİN

2002
3.876.334

2003
5.057.719

2004
6.238.367

HONG KONG

4.322.896

4.063.701

4.547.331

İTALYA

1.596.384

1.836.638

2.353.269

FRANSA
BELÇİKA
ALMANYA
ABD

1.555.994
514.212
349.248
406.726

1.965.519
678.882
444.926
428.478

2.346.693
789.403
567.541
481.067

VİETNAM

274.946

400.027

470.637

HİNDİSTAN

322.283

438.269

454.257

İSPANYA

206.373

285.294

347.699

DİĞER

2.914.713

2.287.631

2.751.149

TOPLAM

16.340.109

17.887.084

21.347.413

Kaynak: ITC Trade Map (2005)
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Dünya saraciye ithalatı ise 2004 yılında bir önceki yıla göre % 18,7 oranında artarak 26,1 milyar dolar düzeyinde yükselmiştir. İthalatı gerçekleştiren ülkelerin başında % 23,7’lik payı ile ABD gelmektedir. Bu ülkeyi Hong Kong, Japonya ve Fransa sırasıyla % 13,7, % 13,4 ve % 5,7’lik payları ile takip etmektedir.
Dünya Deri Eşya İthalatı (bin dolar)
ÜLKE

2002

2003

2004

ABD

4.792.896

5.305.108

6.207.251

HONG KONG

3.224.513

3.224.435

3.607.290

JAPONYA

2.832.989

3.124.686

3.522.887

FRANSA

1.055.946

1.219.370

1.491.921

İNGİLTERE

997.112

1.188.747

1.436.312

ALMANYA

958.308

1.141.986

1.380.099

İTALYA

754.659

943.54

1.202.790

İSPANYA

431.507

576.848

698.479

BELÇİKA

454.527

533.37

612.599

KANADA

363.867

397.436

464.887

DİĞER

3.816.562

5.839.647

5.526.943

TOPLAM

19.682.886

22.018.263

26.151.458

Kaynak: ITC Trade Map (2005)
Deri sanayi Asya ve Kıta Amerika’sının güneyine kaymakla birlikte, İtalya deri
giyimde dünya modasına yön veren ülkelerden biridir. Bu ülkenin 2001 yılı itibariyle deri giysi ihracatı yaklaşık 737 milyon dolar’dır. Çok gelişmiş tabaklama
sektörü, modern aksesuar üreticileri ve eğitimli ve yenilikçi tasarımları sayesinde İtalya, kaliteli, markalaşmış, son modayı yansıtan ve yüksek fiyatlı ürünleri ile
Dünya’daki üst gelir gruplarına hitap etmektedir.
Çin ise İtalya’nın tam tersine ucuz deri giysi üretiminde Hindistan ve
Pakistan’la birlikte Dünya’nın önemli ülkelerindendir. Çin 2004 yılında gerçekleştirmiş olduğu 3,4 milyar dolarlık ihracat miktarı ile ilk sırada yer almaktadır
ve bu miktar dünya ihracatının yaklaşık % 43,2’sini oluşturmaktadır. Çin’de işçiliğin ucuz olması bu ülkenin düşük maliyetlerle üretim yapabilmesine olanak
sağlamaktadır.
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Genelde Avrupa ülkelerinde deri giyim eşyası tüketimi çok az artmaktadır.
Deri eşya kullanımı İspanya ve İtalya’da popülerdir. Avrupa ülkelerinden, deri giyim sanayi moda ile yakından ilişkilidir. Deri giysiler, uluslararası modanın çizgilerini taşımaktadır. Özellikle Belçika, Fransa, İtalya ve Almanya’da imal edilen
kaliteli ve pahalı giysiler, pazarın en üst kesimine hitap etmekte olup, bütün giysilerin pazarı genişlerken, diğer deri giyim eşyalarında üretim düşmektedir.
Dünya deri giyim ve aksesuarları toplam ihracatı 2004 yılında 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracat bir önceki yıla nazaran % 4 oranında
azalmıştır. Çin ve İtalya dışında dünya ihracatında pay sahibi olan ülkeler Hong
Kong ( % 8,5), Pakistan (% 5,9) ve Hindistan ( % 5,8) dır.Ülkemiz % 3,2’lik payı ile
dünya deri giyim ihracatında 7. sırada yer almaktadır.
Dünya Deri Giyim Eşyaları ve Aksesuarları İhracatı (bin dolar)
ÜLKE

2002

2003

2004

ÇİN

3.113.554

4.029.154

3.418.063

İTALYA

635.359

658.31

737.464

HONG KONG

589.598

608.829

674.796

PAKİSTAN

0

454.188

470.378

HİNDİSTAN

311.515

448.602

463.322

ALMANYA

252.330

282.928

294.615

TÜRKİYE

257.475

260.172

255.546

FRANSA

163.660

202.351

204.877

ABD

122.885

125.401

144.722

İSPANYA

134.731

109.331

110.626

DİĞER

5.581.107

6.520.956

6.774.409

TOPLAM

6.976.373

8.239.158

7.905.780

Kaynak: ITC Trade Map (2005)
Avrupa Birliği içinde en önemli deri giysi üreticisi ülkelerden biri de Fransa’dır.
Aynı zamanda önemli miktar deri giysi ithal eden Fransa’nın, yaptığı ithalat son
yıllarda artmaktadır.
Almanya, AB içinde en büyük deri giysi ithalatçısıdır. Almanya’daki üretici
firmalar ise, üretim teknolojilerini geliştirerek, rekabet güçlerini korumaya çalış84
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makta. En iyi hammaddeyi kullanarak pahalı ve kaliteli deri giysiler imal etmektedirler. Almanya aynı zamanda AB ülkeleri arasında İtalya’dan sonra en önemli deri giyim ihracatçısıdır.
Dünya deri giyim eşyası ve aksesuarları ithalatı son yıllarda artış göstermektedir. 2004 yılında 7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olan ithalat 2002’ye
göre % 6,3 oranında artmıştır. En önemli ithalatçılar ABD, Almanya, Hong Kong
ve Japonya’dır. Bu ülkelerin dünya ithalatındaki payları sırasıyla % 31,3, % 9, %
7,2 ve % 5,8’dir.
Dünya Deri Giyim Eşyaları ve Aksesuarları İthalatı (bin dolar)
ÜLKE

2002

2003

2004

ABD

2.430.633

2.324.959

2.214.355

ALMANYA

616.671

655.292

639.306

HONG KONG

419.663

432.458

511.965

JAPONYA

385.932

369.402

411.217

FRANSA

344.767

357.790

371.716

İNGİLTERE

370.246

325.741

349.974

İTALYA

284.366

304.797

311.672

İSPANYA

204.462

238.596

282.113

KANADA

184.043

191.462

197.869

BELÇİKA

128.924

143.294

151.875

DİĞER

1.269.515

1.855.193

1.619.079

TOPLAM

6.639.222

6.841.194

7.061.141

Kaynak: ITC Trade Map (2005)
Son elli yıl boyunca dünyada ayakkabı sanayi sürekli gelişme göstermiştir.
Nüfus artışı ve yaşam standartlarındaki iyileşme ayakkabı talebini artırmıştır. Pazar ekonomisinin gelişmesi ucuz ayakkabı üretimini ve satışını artırmış, Avrupalı
ve Kuzey Amerikalı ayakkabı imalatçılarını zor durumda bırakmıştır.
Pek çok firma, üretimlerini gelişmekte olan ülkelere transfer ederek, bu ülkelerdeki üreticilerle işbirliği yapmıştır. Japonya, Amerika ve Avrupalı firmalar ve
alıcılar, gelişmekte olan ülkelerdeki ayakkabı sanayinin farkına vararak, bu ülkelerdeki ucuz işgücü avantajından faydalanmak için gerekli teknik bilgiyi buralara transfer etmişlerdir. Bugün, sanayileşmiş ülkelerde satılan ayakkabıların büyük çoğunluğu ithal edilmektedir.
İtalya ve İspanya ise tasarım, pazarlama ve teknolojik güçleri nedeniyle üre-
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timlerine hala devam etmediktedirler ancak İtalya’da üretimi dışarı kaydırma
trendi gittikçe güç kazanmaktadır. Dünya deri ayakkabı pazarı İtalya, Çin, İspanya, Brezilya ve Endonezya tarafından paylaşılmaktadır. 2004 yılında deri ayakkabıda gerçekleşmiş olan ihracat miktarı 34,4 milyar dolardır. İhracat bir önceki
yıla göre % 10,8 oranında artmıştır.
Dünya Deri Ayakkabı İhracatı (bin dolar)
ÜLKE

2002

2003

2004

İTALYA

5.426.525

5.999.748

6.372.274

ÇİN

4.753.074

5.279.301

6.248.522

HONG KONG

3.356.453

3.449.418

3.351.548

VİETNAM

1.393.174

1.984.196

2.536.575

İSPANYA

1.582.262

1.678.672

1.726.770

ALMANYA

1.131.640

1.281.678

1.553.902

BREZİLYA

1.266.426

1.281.222

1.452.606

PORTEKİZ

1.287.075

1.394.529

1.407.032

FRANSA

632.927

748.341

857.218

ENDONEZYA

746.143

721.621

817.777

DİĞER

6.649.215

7.252.926

8.123.663

TOPLAM

28.224.914

31.071.652

34.447.887

Kaynak: ITC Trade Map (2005)
Bugün, ayakkabı sektörünün arkasındaki itici güçlerden biri pazar ve müşteriler, diğeri rekabettir. Rekabet maliyet yapısını ve fiyatı belirlemektedir. Dünya ayakkabı sanayi fiyatların ve maliyetlerin baskısı altındadır. Ayakkabı koleksiyonları sürekli değişirken, ayakkabı modelleri giderek daha ileri teknolojilerin
kullanımını gerektirmektedir.
Deri ayakkabı ithalatı 2004 yılında 37 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. ABD ve Almanya ise dünyadaki en büyük deri ayakkabı ithalatçısı ülkelerdir. Diğer önemli deri ayakkabı ithalatçısı ülkeler ise İngiltere, Hong Kong ve
Fransa’dır.
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Dünya Ayakkabı İthalatı (bin ABD Doları )
ÜLKE

2002

2003

2004

ABD

10.635.255

10.972.561

11.530.798

ALMANYA

2.646.021

2.979.166

3.299.721

İNGİLTERE

2.333.652

2.658.687

3.121.418

HONG KONG

2.927.982

2.972.321

2.908.671

FRANSA

1.917.407

2.314.947

2.526.490

İTALYA

1.379.429

1.755.277

2.030.165

JAPONYA

854.67

930.155

974.364

HOLLANDA

804.652

833.487

974.113

BELÇİKA

780.127

863.842

952.003

İSPANYA

443.749

648.96

778.492

DİĞER

6.682.274

7.470.264

7.953.016

TOPLAM

30.550.548

33.750.707

37.049.251

Kaynak: ITC Trade Map (2005)

2.2.3. Türk Deri Sektörünün Rekabet Gücü ve Stratejileri
Türk deri sektörünün rekabet gücünü anlayabilmek için sektörün güçlü ve
zayıf yönlerini sıralayarak açıklamak gerekmektedir. Bu konuda yaralanılan
kaynak İstanbul Sanayi Odası’nın Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde İstanbul Sanayi Odası meslek komiteleri sektör stratejileri geliştirme projesi dahilinde yayınlamış olduğu deri ve deri ürünleri raporudur.
Bu raporda da açıklandığı gibi Türkiye’de yılda ortalama otuz milyon hayvan
kesildiğini, yılda sekiz milyon adet vidala, yetmiş beş milyon adet giysilik küçükbaş deri işlendiğini, yılda yaklaşık on milyon adet deri ve kürk hazır giyim ürünü
üretildiğini tahmin edilmektedir. Mevcut kapasitenin yıllara ve işlenen ham deri
kalemlerine göre farklı oranlarda olmak üzere yüzde otuz ile yüzde ellilik bir bölümünün fiilen kullanılamaması sektörün ciddi sorunlarından birini oluşturmaktadır. Ancak kullanılmaya hazır kapasitenin büyüklüğü bir başka açıdan üstünlük olarak değerlendirilmelidir.
Türkiye deri sektörünün, dünyadaki genel eğilimin tersine küçükbaş deri işlemede tutturduğu yüksek oran ise dikkat çekicidir.
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Türkiye’de deri imalatının yüzde yetmişi küçükbaş derinin işlenmesiyle gerçekleşmektedir. Bu ise, Türkiye dericiliğinin ağırlıklı olarak giysilik deri ve hazır
giyime odaklandığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle sektör dünya pazarında
bir rekabet gücüne sahip olmuştur. Dünyada işlenen küçükbaş derilerin yüzde
yirmi ikisi Türkiye’de hazır giyim ürününe dönüşmektedir. Bu yapının temel nedeni ise, en büyük pazar olan Rusya ülkelerinin kürklü küçükbaş deriden mamul
ürünlere olan yüksek talebidir.
Sayıları giderek artan deri organize sanayi bölgeleri, ileri teknoloji ile donanmış modern fabrikalar, başlı başına deri sektörüne hizmet veren yan sanayideki, deri makineleri üretimindeki gelişme, azımsanmayacak işgücü potansiyeli deri sektörünün küçümsenmeyecek bir birikime ve rekabet gücüne sahip olduğunu göstermektedir.
Türkiye deri sektöründe kurumsallaşma ve planlı çalışma düzeyi düşüktür,
ancak yeni koşullara uyum açısından yüksek esnekliğe sahiptir. Türkiye deri sektörü, kendisi için vazgeçilmez önemde ve en büyük pazarlardan biri olan Rusya pazarının model, renk, miktar bakımından çok önceden kestirilmesi mümkün olmayan taleplerini karşılayabilmekte, bu özelliği deri sektörüne, örneğin,
yıllık plan ve üretim programlarıyla çalışan Avrupa dericileri karşısında bir avantaj sağlamaktadır. Siparişe dayalı hızlı üretim-teslimat yapabilme yeteneği, hazır giyimde moda ve tasarım becerisi sektörün en önemli rekabet gücü faktörlerinden birisidir.
Türkiye deri sektörünün zayıf ya da sorunlu yanlarını, büyük ölçek, atıl kapasite, sermaye/finansman, pazarlama, araştırma geliştirme, moda/marka ve sektöre
yönelik kamu düzenlemeleri olarak altı ana başlık altında toplamak olasıdır.
Türkiye deri sanayisi 1980li yıllarla birlikte ülke pazarına yönelik bir sektör
olmaktan çıkarak dışa açılmış; 90’larla birlikte de yatırım ve üretim ölçeklerini dünya pazarı boyutlarına çıkarmıştır. Başta İstanbul Tuzla olmak üzere oluşturulan modern organize deri sanayi bölgeleri, bu bölgelerde kurulan teknolojik düzeyi yüksek yüzlerce yeni tabakhane, gelişmesi hızlanan deri kimyasalları ve makineleri yan sanayileri, dünyanın ilgisini çekmeye başlayan fuarlar, büyük miktarlarda sermaye yatırımıyla, emekle, sektör mensuplarının atılımcı ruh
hali ve özverisiyle yaratılmış büyük değerler olmuştur. Bu gelişme yalnız dericilerin değil, Türkiye’nin kazanımlarıdır. Bu öz varlık, üretime yönlendirilmesi durumunda büyük bir zenginliğin, atıl kalması durumunda ise büyük bir sorunun
kaynağıdır. Zenginliktir; çünkü çeşitli gelişmelerin sonucu olarak bu ölçek ve
kapasitede bir deri endüstrisi dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Sorundur; çünkü
kapasitesi tam ya da tama yakın kullanılmadığı zaman bu ölçekteki bir endüstriyi ayakta tutmanın maliyeti ekonomik olmaktan çıkmakta, büyük bir zenginlik
ölü yatırıma dönüşmektedir.
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Atıl kapasite her zaman ve her ekonomi için çok ciddi bir hastalık işaretidir.
Çünkü atıl kapasite, yatırıma dönüşmüş bir sermayenin verimsizleşmesi, değer
yitirmesi, eksik istihdam ve pazar kaybı anlamına gelmektedir. Pazar genişlemesi daha fazla yatırımı, daha fazla yatırım daha fazla üretim ve istihdamı, bütün
bunlar daha fazla borçlanmayı teşvik etmekte, bu ilişkiler içinde üretilen malların pazar daralması nedeniyle talep edilmemesi durumunda ise bir halkası kopan zincirin tamamı parçalanmaktadır. Ödenemeyen, büyüyen ve faiz yükü artan borçların arkasından tensikatlar, kapanan işletmeler gelmektedir. Deri sektörü açısından atıl kapasite sorunu esas olarak Rus pazarındaki ani daralmanın
bir sonucu olmakla birlikte ondan ibaret değildir. Son kriz, atıl kapasite oranlarını artırmıştır; ancak sanayi bu krizden önce de tam ya da uygun değer kapasite ile çalışamamıştır. Bu nedenle, atıl kapasite sorunu konjonktürel değil, yapısal bir sorun olmuştur.
Yatırım ve ölçek büyümesi, son yıllardaki pazar büyümesiyle yaratılan katma değerden, sonuç olarak öz kaynaklardan finanse edilmiştir. Modern teknoloji yatırımının finansmanı oldukça yüksektir. Örneğin günde iki bin adet deri
basan modern bir kürklük deri tabakhanesi beş milyon dolara kurulabilmektedir. Üretim maliyetleri de yüksektir. En başta, deri endüstrisinin temel hammaddesi ve girdisi olan deri, yeryüzündeki miktarı etlik hayvan sayısı ile sınırlı ve bu yüzden de oldukça pahalı bir hammaddedir. Ayrıca, arz-talep ilişkisindeki dalgalanmalar deri hammaddesini dünya borsasının spekülasyonlara açık
bir maddesi durumuna getirmektedir. Öte yandan, deri işleme maliyetleri dolayısıyla işletme sermayesi ihtiyacı da çok yüksektir. Kısaca sektör, sabit sermaye yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla finanse etmesine karşın, atıl kapasite nedeniyle bunların amortismanı sekteye uğramış, artan hammadde ve işletme giderlerini karşılamak ise başlı başına sorun haline gelmiştir. Finansman maliyetlerinin yüksekliği bu sektörün rekabet gücünü olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birisi olmuştur.
Deri sanayisinin dış pazarlara açılışında öncelikli pazar Avrupa olmuştur. Avrupa pazarı, girilmesi, yerleşilmesi, isteklerinin karşılanması kolay olmayan, kâr
payı düşük ama son derece istikrarlı bir pazar olma niteliğine sahiptir. Türkiye deri sanayisi bu pazarda belki yavaş ama emin adımlarla ilerlemiştir. Ancak sektörün büyük bir bölümü 1990’lı yılların büyük fırsatı olarak ortaya çıkan
Rus pazarının sunduğu imkanlara kapılarak Avrupa pazarına olan ilgi ve ilişkisini kaybetmiştir. Yatırım ölçek ve tercihlerinden, hammadde seçimine kadar birçok faktör bu pazarın yüksek talep döneminin isteklerine göre şekillenmiştir.
Sektörde pazar portföyü riskini üstlenen işletmeler Rusya’da yaşanan 1998 krizi sonrası büyük kayıplara uğramıştır.
Genel olarak Türkiye’de ve özel olarak da deri sektöründe araştırma geliştirme çalışmalarına ayrılan kaynak ve insan gücü çok yetersizdir. Buna karşın ulus-
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lararası pazarlarda maliyet, kalite ve çeşitlilik açılarından avantajlar sağlayacak
yeni tür üretim, boyama vb. teknikleri geliştirmek olağanüstü büyük önem taşımaktadır.
Moda ve marka yaratma konusunda sektörün güçlükleri bulunmaktadır. Bu
alanda, özgünlük ve yaratıcılıktan çok taklitçilik ön plandadır. Modacı ve tasarımcılarla çalışma, bu çalışmaya kaynak ayırma ve altyapı yetersiz düzeydedir.
Yukarıda sayılan sektörün güçlü ve zayıf yönlerinin ışığında ortak strateji ve
politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Deri sektörünün Rusya gibi mevcut pazarlarını koruması, yeni ve gelişmiş
ülke pazarlarına odaklanması sektörde istikrarın sağlanması açısından kaçınılmazdır.
Sektörün misyonu, butik üretim ve markalı ürün için özellikle araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık veren ve kurulu kapasitesini kullanan bir deri işleme sanayisi ile birlikte deri ürünlerinde mevcut esnek üretim yeteneğini geliştirmek, tasarımda, sektörün öncü ülkeleri arasında yer almak ve rekabette en
önemli unsur olan insan kaynakları altyapısını ayırıcı üstünlük yaratan konuma
getirmektir.
Sektörün vizyonu ise; derinin yeni merkezi olarak lider olduğu pazarlardaki
konumunu korumak ve katma değeri yüksek özgün ürünlerle gelişmiş ülke pazarlarında öncü rol oynamak olarak tanımlanabilir.
Bu misyon ve vizyon bağlamında deri sektörünün sorunlarının büyük bir bölümünün çözümü ortak strateji ve politikaları öngörmektedir. Bu politikalar şu
şekilde sıralanabilir:
Rekabette maliyet, kalite ve çeşitlilik üçlüsünü en optimum, en rasyonel biçimde birleştirerek yeni pazarlara yönelmek, ürünleri bir coğrafi alana taşımadan önce, dünya pazarının ve tüketicisinin taleplerine yanıt verecek kalite, fiyat
ve çeşitlilikte bir üretimi gerçekleştirmek gerekmektedir. Yeni pazarlara yönelmeyi, mevcut üretim şekillenmesini aynen koruyarak yapmak pek olanaklı değildir. Yaratıcı ve yenilikçi olma ve alışkanlıkları değiştirme cesareti gösterilmelidir, Rus pazarı gibi hem riski, hem kâr payı yüksek pazarlar yanında istikrarlı,
dolayısıyla riski düşük, ama kâr payı da düşük ABD gibi pazarlara birlikte odaklanarak pazar portföyü riskinin azaltılması temel amaç olmalıdır. Özellikle gelişmiş ülke pazarları girilmesi kolay olmayan, sipariş miktarları ve kalite standartları yüksek, ama girildiğinde sektöre istikrar ve kurumlaşma sağlayan pazarlardır.
Bütün dünyanın sanayi ve ticarette geleceğin yükselen ekonomisi olarak değerlendirdiği Çin gibi verimli dev pazarlar da gözardı edilmemelidir. Öncelikle
sektör, Rusya pazarına aşırı derecede bağımlı yapısını bu pazarı birden terk etmek gibi bir yanlışa düşmeden değiştirmelidir.
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Kısaca deri sektörünün, kendi ürünlerine büyük talep göstermeye devam
eden Rusya pazarını kaybetmeden, yöneldiği alanları çoğaltan, bu yeni pazarlarla birlikte, deri işleme ve hazır giyimda üretimi bütün yıla yayan, kâr payı daha
düşük olsa da, programlı, takvimli, yüksek istihdam ve optimum kapasiteli üretime yönelerek iç dengelerini yeniden kurması gereklidir.
Pazarlamanın yeni ürünlere yeni talep yaratma sanatı olduğu unutulmamalı, yenilikçilik, yaratıcılık sektörde ön plana çıkarılmalıdır. Bu anlamda “Türkiye
derinin yeni merkezi” olarak moda ve marka yaratmada da önder olmalıdır. Bugüne kadar gerçekleştirilen moda ve tasarım yarışmaları, Türkiye’nin bu alanda
azımsanmayacak bir birikime ve yetenekli, genç tasarımcılara sahip olduğunu
göstermiştir. Sektör olarak bu alana özel bir önem verilmelidir.
Uluslararası pazarlarda yalnız bitmiş deri ürünleri olan giysi, saraciye ve
ayakkabı için değil, Türkiye deri sektörünün ürettiği işlenmiş yarı mamul deri
için de ciddi bir atılım yapılmalıdır.
Rus pazarının talebinin en yüksek olduğu dönemde kurulan kürklük deri işleyen tabakhanelerin tam ya da yüksek kapasite ile çalışabilmeleri, buralarda üretilen işlenmiş derilerin hiç olmazsa bir bölümünün ihraç edilmesi ile sağlanabilecektir. Ancak işlenmiş deri ihracını sürekli ve kalıcı kılabilmek için tek tek ya da
grup olarak tabakhanelerin işleyecekleri deriler konusunda ihtisaslaşmaya gitmeleri ve standart tutturmaları gereklidir.
Yeni pazarlara yönelmek, tek başına etkin bir pazarlama faaliyeti ile başarılacak bir hedef değildir. Elinizde, bugünkü dünya pazarı koşullarında rekabet gücü
olan, yine bu pazarın talep ettiği miktarları ve belli bir standardı yakalamış, sipariş takvim disiplinine uygun biçimde üretilmiş ürün bulunması gereklidir. Eğer
üretim yapı ve ölçekleri bu koşullara uygun değilse, kağıt üzerinde pazar bulunsa bile, amaca ulaşmak olası değildir. Kısaca, sorun yalnız pazar hedef ve perspektiflerini geliştirmeyi değil, aynı zamanda mevcut üretimi yeniden yapılandırmayı gerektiren bir boyut taşımaktadır.
Bu nedenle sektörün herkesin her şeyi ürettiği, ya da “duruma göre” üretmek üzere stokta beklettiği eski tarzdan hızla uzaklaşması gerekmektedir.
Günün koşullarında dünya pazarlarında var olabilmek için, ileri derecede işbölümü ve uzmanlaşma gerekmektedir. Sektörün, Rusya pazarında altın dönemin bittiğini, bir daha eski ölçeklerde asla tekrarlanmayacağını bilmesi gereklidir. Bu nedenle sektörde, işbölümünü geliştirmek, işletmelerin belli ürün türlerinde uzmanlaşmalarını sağlamak zorunludur.
Bu tür bir yeniden yapılandırmayı başarmak, uluslararası pazarlarda rekabet
şansını artıracaktır. Türkiye’de sınaî deri üretimi yapılan bölgeler arasında eşitsizlikler ve haksız rekabet söz konusudur. Bunların giderilmesi aklın ve ortak çı-
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karların gereğidir. Yakın dönemde yaşanılanlar, bir bölgedeki gerilemelerin, tabakhanelerin kapanmasının bir başka bölge için hiçbir avantaj sağlamadığını
çok açık biçimde göstermiştir. Esas çözüm, sanayinin çok bölgeli, farklı deneyim ve donanımlara sahip yapısını dış rekabet açısından olumlu bir faktör olarak kullanabilmektedir, İtalya örneği açıkça durmaktadır. İtalyan dericiliği, farklı bölgelerde farklı ürünler üzerine uzmanlaşmayı geliştirmiş, böylece hem ürün
yelpazesini çeşitlendirerek farklı taleplere yanıt verebilecek bir konum kazanmış, hem de kendi içinde yıpratıcı bir rekabetten kaçınmayı başarabilmiştir. Üretimde yeniden yapılanma, yukarıda altı çizilen işbölümü ve uzmanlaşmayla birlikte, ölçek ve kapasite; standardizasyon konularında da amaca uygun yeni düzenleme ve örgütlenmeleri gerekli kılmaktadır. Bütün bunlar, kuşkusuz bir anda
değil, adım adım gerçekleştirilecek hedeflerdir, Önemli olan kavrayış açıklığı ve
doğru olanı yapma kararlılığıdır.
Türkiye deri sektörünün dünya pazarında edindiği yer, kaliteli ve çok pahalı
olmayan deri ve deri ürünleri alanındadır. Sektörün Uzakdoğu menşeli ucuz ve
kitle üretimine yönelik ürünlerle rekabet etme şansı son derece düşüktür. Şanslı olduğu alandaki konumunu geliştirmesi ise, ürün kalitesi ve çeşitliliğinin yanı
sıra moda ve marka üretmeyi başarmasına bağlıdır. Sektörün deneyimi, birikimi
ve yetişkin insan gücü bu alanda bir sıçrayış yapılmasına olanak sağlayacak boyuttadır. Sektörün, bu alana da kaynak ayırmasının, orta ve uzun vadede getirisi yüksek bir yatırım olacağını bilmesi gerekmektedir.
Sektörde ham derinin işlenme yöntemlerinden, işlenmiş derinin baskı ve yeniden boyama vb. müdahalelerle kullanım alan ve amacı bakımından değerlendirilmesine kadar çeşitli işlemlerde ürün geliştirme olasılığı bulunmaktadır. Yalnız üretim sürecinde değil, finisaj aşamasında yapılacak müdahalelerle, eldeki
sorunlu mamul, ya da yarı mamul ürünün dahi değerini artırmak olasıdır. Ancak deri işleme ve boyama tekniklerinde geliştirmeler yapmak araştırma geliştirme çalışmalarına kaynak ve yetişkin işgücü ayırmayı gerektirmektedir. Sektörün, gelecekteki dönem için stratejik yönelimlerinden biri araştırma geliştirme
çalışmalarına özel bir önem ve ağırlık vermek olmalıdır.
Deri sektörünün, kamu kurum ve kuruluşlarından beklediği düzenleme ve
değişiklikler mevcuttur.
Mevzuatla ilgili sorunların bir bölümü, sektörün temel hammaddesi olan doğal derinin aynı zamanda gıda ve et sanayisinin yan ürünü olmasından ve ilgili
mevzuatın da esas olarak bu sektörün ihtiyaç ve konumuna göre düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır.
Yeni yasal ve idari mevzuat düzenlemeleri söz konusu olduğunda Türk deri
sektörünün temel isteğini tek bir başlık altında toplamak olasıdır. Dünya pazarındaki rakipleri lehine haksız rekabet oluşturan kural ve uygulamaların ortadan
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kaldırılması, ayrıca dış ticaret işlem ve uygulamalarındaki geciktirici, zaman ve
değer kaybına yol açan kırtasiye işlerinin azaltılmasıdır.
Yasal değişiklik gerektirmeyen, doğrudan uygulama ve yönetsel yapının bürokratik, kırtasiyeci işlemesinden kaynaklanan ciddi değer ve zaman kayıpları
olmaktadır. Hızlı, ucuz ve rasyonel uygulamalarla bu kayıpların da önüne geçmek mümkündür.
İstanbul Sanayi Odası’nın sektörün bütünüyle ilgili yapmış olduğu tespitler bütün alt sektörleri ilgilendirmektedir. Ayrıca çalışma konusunu oluşturan deri sektörünün Türkiye açısından en önemli alt sektörü olan deri hazır giyim sektörünü
ayrıntılı olarak incelemek konuları kavramak açısından daha yararlı olacaktır.

2.3. Türk Deri Hazır Giyim Sektörünün Genel Yapısı
Deri hazır giyim ürünleri, kullanılan hammadde cinsi dikkate alınarak yünü
alınmış küçükbaş (nappa), yünü alınmamış küçükbaş (kürk), büyükbaş, domuz,
tabii kürkler olarak sınıflara ayrılmaktadır.
Türkiye deri sektöründe asıl hacimleri oluşturan, bunlardan ilk ikisi olan
nappa ve kürk hazır giyimdir. Diğer deri ya da kürklerden üretilen deri hazır giyim ürünleri toplam içinde çok küçük bir bölümü oluşturmaktadır.
Deri hazır giyim alt sektörü, yaklaşık iki milyar dolar ihracatı ile ülkenin deri
sektörünün lokomotifidir. Deri işleme, deri kimyasalları ve deri makineleri alt
sektörleri de deri hazır giyim ihracatı nedeniyle gelişme göstermiş ve göstermektedir. Ülkedeki deri sektörünün varlığı ve başarısı neredeyse tümüyle deri
hazır giyim ihracatına bağlıdır.
Deri hazır giyim ihracatında en büyük ve önemli pazar (yaklaşık 1,7 milyar dolar - toplam ihracatın %85’i), Rusya başta olmak üzere BDT ülkeleridir.
Rusya’ya deri hazır giyim ihracatının devamı ve başarısı, Türk deri sektörünün
hayatiyeti ve başarısının en temel noktasıdır. Bu nedenle, sektörün başarısı ve
devamlılığı açısından Rusya koşullarına uygun üretim ve teslimat yapmak en
önemli ölçüttür.
Bu ülkelerdeki alıcılar, zayıf sermaye yapıları nedeniyle, küçük partiler halinde sipariş vermektedir. Batı ülkeleri alıcıları gibi düzenli, önceden planlanmış ve
zamana yayılmış siparişler yerine, sattıkça yeni sipariş vermekte ve hızlı teslimat beklemektedirler. Bu nedenle, üreticiler seri üretim yaparak hazır ürün satmak yerine, sipariş üzerine ve sadece sezonda üretim yapan küçük işletmeler
halinde çalışmaktadırlar. Bu tarz üretim, üretim maliyetlerini yükseltmesine karşılık alıcıların ihtiyaçlarına birebir uyması nedeniyle, Türk deri hazır giyim sektörünün rekabette önemli bir üstünlüğüdür.
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Siparişler önceden bilinemediği için sınırlı hammadde stokları tutulmakta,
bu durumda işletme sermayesi ihtiyacı düşük olmakta ancak siparişlerin devamlılığı da aynı şekilde sınırlı kalmaktadır.
En büyük alıcı olan Rus işletme sahipleri, Rusya’daki kayıtsız ekonomik yapı
ve yüksek vergiler nedeniyle alımlarını uluslararası dış ticaret kuralları içinde
yapmamaktadır. Siparişlerini çoğunlukla yurt içinde nakit karşılığı teslim alırken,
teslimatın Türkiye’de faaliyet gösteren Rus kargo firmalarına yapılmasını istemektedirler.
Yurt içinde teslim alınan ürünler, Rus kargo firmaları tarafından ülkelerine yasal olmayan yollarla sokularak alıcısına yerinde teslim edilmektedir. Bu ürünler alıcılar tarafından faturasız olarak satılmaktadır. Bu nedenle, tüm sistem nakit para hareketleri ile dönmektedir. Siparişlerin tümü uçakla yada gemiyle sevk
edilmekte ve siparişten itibaren çok kısa bir süre içinde alıcıya teslim edilebilmektedir.
Kısa bir zaman diliminde yine kısa aralıklarla sipariş veren alıcılar, her seferinde rakip işletmelere göre kendilerini farklılaştırma çabası içinde değişik modellere yönelmekte, bu da sık ve sürekli yeni modeller üretme gereksinimi yaratmaktadır.
Hızlı ve çok sayıda yeni model yaratan ve bir anlamda butik üretim yapan
firmalar, satışta da farklılık yaratabilmekte ve bu farklılıkları için ürünlerini primli olarak satabilmekte, buna karşılık standart üretim yapan firmaların rekabette
zorlandıkları görülmektedir.
Seri ve standart üretim ve ucuz maliyete dayalı Çin - Hindistan - Pakistan rekabetine karşı, Türk deri sektörünün en büyük kozu, sipariş üzerine hızlı butik
üretimdir. Özellikle daha pahalı olan kürk hazır giyimde, bu tarz üretim yapabilecek ve rekabet edebilecek bir yapının oluşması oldukça zor görünmektedir.
Üretimin hemen tamamı ihraç edilmekte olup, iç piyasa satışları da çoğunlukla turistlere yöneliktir ve gerçek iç piyasa satışları ihmal edilebilir düzeydedir.
Türkiye’nin hazır giyimlik ham deri üretimi, toplam ihtiyacın ancak yüzde
otuz beşini karşılamaktadır. İhtiyacın yüzde elli sekizi ham ve yüzde yedisi işlenmiş olarak ithal edilmektedir. Derinin pahalı bir ürün olması ve üreticilerin
genelde mali yapısı sınırlı küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşması nedeniyle
sektör asgari stokla çalışmakta ve stok devretmemektedir.
Deri giysinin genelde soğuk havalarda kullanımı nedeniyle satışlar büyük ölçüde mevsimseldir. İhracatın yüzde yetmiş’i Ağustos - Aralık döneminde gerçekleşmektedir.
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Türkiye’de perakende faaliyette bulunan markaların sınırlı sayıda ithalatı dışında deri giysi ithalatı yok denecek düzeydedir.
Deri hazır giyim sektöründe, makine başına günde ortalama 6-7 adet giysi
üretilmektedir. Makine başına çalışan işçi sayısı da 3,5’dir. Sektörün mevsimselliği ve tam kapasite ile yılda ortalama 180 gün üretim yapıldığı dikkate alındığında, bu sektörde çalışan işçi sayısının yaklaşık 32.000 civarında olduğu hesaplanmaktadır. Toplam iki milyar dolar İhracat gerçekleştiren bu sektörde, çalışan
işçi başına sağlanan döviz girdisi 62.500 dolar düzeyindedir.
Hazır giyim sektörü, üretiminin çok büyük bir bölümünü ihraç etmektedir.
Türkiye, dünyada küçükbaş derinin yüzde yetmiş beşini işleyecek bir kapasiteye
sahiptir ve katma değeri yüksek ürün ihraç etmektedir. Toplu, değişik modellerde ve teslimat süresi kısa olan siparişleri karşılayabilecek esnek bir yapıya sahiptir. Özellikle Rusya pazarı için yapılan çalışmalarda bu önemli bir özelliktir.
Sektörde kurumsal yapısı henüz oturmamış küçük ve orta büyüklükte aile
şirketleri, altyapı sorunu bulunan üretim tesisleri ve sezonluk üretim yaygındır.
Yıllık üretim planı yapılamadığı için sektörde mevcut stokun ürüne dönüşme
riski artmaktadır.
Deri hammaddesinin standart olmaması ve hazır giyimde el emeği oranının
yüksekliği büyük miktarda standart mal üretimini zorlaştırmaktadır. Pahalı finansman ve pahalı enerji rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir.
Deri hazır giyim alt sektörünün rakipleri İtalya, İspanya, Hindistan, Pakistan
ve Çin’dir. İtalya ve İspanya, imaj ve marka yaratan tarzı, katma değeri yüksek
ve pahalı ürünleriyle, diğerleri ise uluslararası pazarlarda fiyat avantajıyla rekabet güçlerini korumaya çalışmaktadırlar.
Deri hazır giyim sanayisinin başarısı, doğal olarak işlenmiş deri üreten tabakhanelerin ve diğer yan sanayinin de performansını artırmaktadır. Deri hazır
giyim sanayisinin en temel stratejisi de daha etkin bir pazarlama faaliyeti üzerinde yoğunlaşmak üzerinedir.
Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası’nın Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde İstanbul Sanayi Odası meslek komiteleri sektör stratejileri geliştirme projesi dahilinde yayınlamış olduğu deri ve deri ürünleri raporundaki deri hazır giyim sektörünün yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
Deri hazır giyim sektörü, en güçlü yanı olan ve halen büyük ölçüde sahip olduğu Rusya pazarını korumayı öncelikli hedef olarak belirlemelidir,
Pazarın korunması bakımından, Rusya’da lojistik dağıtım altyapısının gelişen
koşullara hızla uyum sağlayacak şekilde yapılandırılması ve mevcut toptancı alıcıların yeni düzene ayak uyduramama riskine karşılık tüketiciye ulaşacak dağı-
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tım kanallarının ve markalaşmanın, rekabet yoğunlaşmadan önce oluşturulması gereklidir.
Rusya pazarının korunmasının yanı sıra, sahip olunan deneyim ve becerilerden diğer pazarlarda da yararlanılarak, diğer hedef pazarlarda da etkinlik artırılmalı ve etkili pazarlama çalışmalarına vakit kaybetmeksizin başlanmalıdır.
En büyük rekabet avantajı olan ‘sipariş üzerine butik üretim’ gücünün artırılması bakımından, moda-tasarım becerilerinin geliştirilmesi amaçlı eğitime
önem verilmeli ve eleman yetiştirilmelidir.
İhracatın, en geniş tanımıyla, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetin yabancı ülkelere satılması olduğu göz önüne alınarak, uygulanan dış ticaret rejim ve kuralları ne olursa olsun, bu tanıma uyan ticari işlemlerin ihracat, bu işi yapan kişilerin de ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan ihracatçılar olarak tüm kamu
kurum ve kuruluşlarında kabul ve destek görmesi gereklidir.
Mevcut karmaşık düzenin temel nedeni, en büyük pazar olan Rusya’daki kayıt dışı yapı nedeniyle, ihracatçıların da zorunlu olarak bu düzene uyum sağlayacak biçimde faaliyet göstermesidir. Bu pazarın yapısına uymak üzere uygulamaya konulan özel faturalı ihracat, sektörün zorunlu olarak bavul ticareti yoluyla yaptığı ihracatın, kayıtlı ihracata dönüşmesine katkıda bulunan en önemli araçtır.
Tüm mevzuatta, özel fatura / beyanname ayrımı yapılmadan “ihracat belgesi” tanımı yerleştirilerek, eski ve yeni kanun ve tebliğlerdeki özel fatura aleyhine
oluşan olumsuzluklar en kısa zamanda ve bir bütün olarak giderilmelidir.
Buna karşılık özel faturalı ihracatların iadelerinde otaya konulan zorluklar ihracatçıyı bu şekilde ihracat yapmak konusunda tedirgin etmekte, bunun yanında özel faturalı ihracat bavul ticaretinin devamını sağlayan en önemli unsur olmaktadır. Bu konuya bağlı olarak:
KDV iadeleri için alınan teminat mektupları, verildikleri tarihten itibaren en
geç bir yıl içerisinde iade edilmelidir. Özel faturalı ihracata ait teminat mektuplarının iadesi de Yeminli Mali Müşavir raporuyla yapılabilmelidir.
Özel faturalı ihracatların teyit ve diğer işlemlerinde beyannameli ihracata
göre çok daha ağır olan tüm uygulama ve ek formaliteler kaldırılmalıdır.
Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin bedeli, firmadan firmaya döviz transferi yöntemiyle değil, Rusya’daki birden fazla özel kişiden, Türkiye’deki özel kişilere
transfer yoluyla gerçekleştiğinden, fiili ihracatçı maliye açısından zor durumda
kalmaktadır. Maliye Bakanlığının bu soruna bir çözüm bulması gerekmektedir.
Sektörün devlet tarafından desteklenmesi bakımından, iyileştirilmesi gereken diğer konular aşağıdadır:
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Sektörün alternatif pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi için alınacak
kısa vadeli önlemlerin başında, pazarlama konusunda sağlanacak teşvikler gelmektedir. Bu bakımdan halen uygulamada olan ve son derece yararlı sonuçlar
veren yurt dışı ofis ve mağaza desteği, bugüne kadarki deneyimler de dikkate
alınarak daha işlevsel hale getirilmelidir. Bu uygulamada, sektörel dış ticaret
şirketlerine daha etkin destek sağlanmalıdır.
Türk ürünlerinin yurt dışında markalanması, tanıtımı ve tutundurulması ile
“Türk Malı” imajının yerleşmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hakkındaki 2000/3 Sayılı tebliğ markalaşmayı teşvikte yetersiz kalmaktadır. Bu tebliğ geliştirilmelidir.
Sektör, ünlü markaların tasarımlarını taklit etmekten vazgeçip, kendi markalarını yaratmaya başlamalıdır. Bunun için belli bir altyapı oluşturmak, eğitimli ve
yaratıcı kadrolar kurmak gerekmektedir. Yurt dışında kendi moda ve markasıyla var olabilmek için öncelikle marka-moda tasarım çalışmalarına ağırlık vermek
gerekmektedir. İyi bir tasarımcı, stilist istihdam etmenin, yaratıcı bir modacıya
koleksiyon hazırlatmanın maliyeti çok yüksektir. Türk okullarından mezun, Türk
vatandaşı olan tasarımcı ve modacıları istihdam eden, koleksiyon hazırlatan firmalara sadece 2000/3 tebliği kapsamında değil, ayrı bir ihracat yardımı kapsamında destek verilmelidir.
Ülke ve firma imajını yurt dışında hedef kitlelere iletmenin en uygun yollarından biri de ihtisas fuarlarıdır. İhracat artışının sağlanması için fuar teşviklerinin de gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi yerinde olacaktır. Yalnızca yurt
dışı fuarlara katılımda metrekare ve navlun desteği değil, örneğin deri hazır giyimcilerı gibi moda-imaj satan bir sektörün fuarlarındaki defile, şov sponsorluk etkinliklerinin maliyetleri de fuar teşvik kapsamına alınmalıdır. Mevcut fuar
desteğindeki firma bazında üç defaya mahsus katılım limitinin kaldırılması gerekmektedir.
Zeytinburnu, Türkiye’deki deri hazır giyim tesislerinin yüzde seksenini bünyesinde barındıran bir ilçedir. İhracat da bu merkezden yapılmaktadır. Bu bölgenin serbest bölge kapsamına alınması, bir sub-zone olarak düşünülmesi sektörün üretim maliyetlerini, ihracat mevzuat yüklerini azaltacaktır.
Türk deri hazır giyim sektörü hem kayıtlı istihdama yönelerek kayıtlı ekonomiye olan katkısını artırabilmek hem de istihdam maliyeti yükünü azaltabilmek
için bir istihdam teşviki önerisi hazırlamış bulunmaktadır. 1998 yılı Mart ayında
sektörü kayıtlı çalışmaya teşvik etmesi amacıyla Deri Sektörüne Yönelik İstihdam
Teşviği Taslakları, Dış Ticaret Müsteşarlığına sunulmuştur. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından değerlendirilerek, yasal süreçten geçmek üzere Yüksek Planlama
Kurulunun gündemine kadar gelen söz konusu istihdam teşviği, Yüksek Planlama
Kurulunun gündeminden geçememiştir. Bu konu ivedilikle ele alınmalıdır.
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Türkiye hâlihazırda, sanayide kullanılan elektrik maliyeti açısından en pahalı Avrupa ülkesi durumundadır. Sanayi kullanımındaki elektriğin daha uygun maliyetlerle sunulması bir an önce sağlanmalıdır. Ayrıca, enerji girdi maliyetlerinin
azaltılabilmesi amacıyla Sanayi, Ticaret odalarına kayıtlı ve kapasite raporu olan
imalatçı ihracatçılara enerji tüketiminde ve telekomünikasyon harcamalarında
yüzde elli indirim sağlanmalıdır.
Türk deri hazır giyim sektörü için yapılan bu taleplerin gerçekleşmesi rakiplerine karşı sektörün fiyat, maliyet avantajı sağlayacaktır. Ama bu talepler sektörün gerçek anlamda istikrarlı olarak büyümesi için yeterli değildir.
Sektörün hedef kitlelerinin zihinlerinde olumlu bir imaja sahip olması satış grafiğini yükseltmek için artık baş şarttır. Gelişen iletişim teknolojileri ve seyahatlerin kolaylaşması ile dünya çok ufalmıştır. Bundan dolayı küresel pazarda rol almak isteyen oyuncuların belirlenmiş imaj stratejilerinin olması gerekmektedir.

2.4. Güç Odağı Modeline Göre Türk Deri Hazır Giyim

Sektörünün İmaj Oluşumu

Türk Deri Hazır giyim sektörünün imaj oluşumu, güç odağı modelindeki süreçlere göre incelenirken sektörün tamamının gerçeklerinin göz önüne alınması
gereklidir. Bu bağlamda sektörün durumu, zayıf ve güçlü yönleri, İstanbul Sanayi Odası’nın Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde İstanbul Sanayi Odası meslek komiteleri sektör stratejileri geliştirme projesi dahilinde yayınlamış olduğu
deri ve deri ürünleri raporundaki bilgiler göz önüne alınarak değerlendirilecektir.
Sektör imaj oluşum modelinin birinci öğesi sektörü temsil ve yönetme erkine sahip örgütün varlığıdır. Şu an Türk deri sektörüyle ilgili olarak kamu ve özel
yapıda birçok örgüt çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu örgütlerin çalışmaları
genel anlamda imaj oluşumuna etki etmektedir.
Bu örgütler iki farklı yapıda sınıflanabilir. Birincisi kamunun kurmuş olduğu
bürokratik örgütler, ikincisi ise özel sektörün kendi ihtiyaçları için kurmuş olduğu dernek ve vakıflar.
Bu sınıflama içindeki kamu örgütleri Dış Ticaret Müsteşarlığının görev ve yetkilerinin dahilinde çalışan İhracatçılar Birliği ve İhracatı Geliştirme Merkezi’dir.
Yalnız deri sektörüyle ilgilenmeyen bu örgütlerin misyon ve vizyon bildirileri internet sitelerinde bulunmaktadır.
Bu bağlamda İhracatı Geliştirme Merkezi kendini şu şekilde anlatmaktadır: Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması temel
amacı ile kurulmuş ilk ve tek kamu kuruluşu olan İGEME, bu amaç doğrultusun98
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da yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yürüterek ihracatçılarımızın dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı
olmak üzere eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari enformasyon sağlayarak, ihracatımızın ürün ve pazarlar
yönünden çeşitlenmesine, nitel ve nicel olarak geliştirilmesine katkıda bulunur.
İhracatçıya ve ihraç potansiyeli olan kuruluşlara ihracat yapabilmeleri ve ihraç kapasitelerini artırabilmeleri için gerekli bilgileri sağlamak, bu alandaki beceri ve donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, dış ticaretle ilgili kamu
kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, merkezin yurt içi çalışma alanını oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, yurt dışındaki alıcılara Türk ihraç ürünleri ve firmalarının tanıtılması amacı ile yabancı dillerde yayınlar hazırlamak, uluslararası fuar ve sergilere milli katılımı organize etmek, yerli ihracatçı ile yabancı ithalatçı arasında
direkt temas imkanları yaratmak gibi faaliyetler, İGEME’nin yurt dışına yönelik
çalışmalarıdır114.
Merkezin çalışmaları bütün ihracatçıları kapsamasına rağmen deri ihracatçıları için de bilgilenme mecrası olarak katkıda bulunmaktadır. Çalışmalarını eşgüdümlü olarak yürüttüğü söylenebilecek olan İhracatçılar Birlikleri sektörler ile
ilgili daha somut gelişmelerde rol oynamaktadırlar.
İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli illerinde hizmet
vermekte olan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı kuruluşlardır. İhracatçı Birliklerinin statüsü ve çalışma prensipleri 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ve ona istinaden çıkarılmış olan 14/8/1993 tarihli İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 2006 yılı itibariyle Türkiye’de 23 ayrı sektörde/
alt sektörde faaliyet gösteren 59 ihracatçı birliği vardır.
İhracatçı birlikleri, özel sektör kuruluşları olup amaçları üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. İhracatçı birliklerinin görev hizmet
ve fonksiyonları, birlik yönetim kurulları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın karar ve
marifetiyle, genel sekreterlikler tarafından yerine getirilmektedir. Genel sekreterliklerin idari anlamda Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlılığı ve görülen hizmetlerin niteliği, birlikleri birer kamu kurumu niteliğine sokmaktadır.
Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler on üç genel sekreterlik olarak örgütlenmişlerdir. Bu birliklerin en büyüğü ve çalışma konusu itibariyle en önemli
birlik olan İstanbul Tekstil ve Hazır giyim İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
(İTKİB) bünyesinde dört birlik bulunmaktadır. Bunlar:

114 (Çevrimiçi) http//:www.igeme. gov.tr, 20.2.2007
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- İstanbul Hazırgiyim ve Hazır giyim İhracatçıları Birliği
- İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
- İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
- İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ‘dir.
İTKİB’in hizmet ettiği sektörlerden birine veya birden fazlasına hizmet eden
ve İzmir, Mersin, Bursa, Denizli, Gaziantep, Antalya illerinde yerleşik bölgesel
başka ihracatçı birlikleri ve genel sekreterlikler de bulunmakta olup. Gerek üye
sayısı, gerekse ihracat hacmi açısından İTKİB bünyesinde faaliyet gösteren dört
birlik, kendi alanlarında Türkiye’nin en büyükleridir. Bu yüzden, İTKİB bütün diğer birliklerin koordinatör birliği olarak görev yapmaktadır. İTKİB görevleri kendi internet sitesinde şu şekilde açıklamaktadır:
İTKİB’in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye’nin ihracat
potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir. İTKİB bu amaca ulaşmak
için çok sayıda görev ve faaliyet icra etmektedir. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir:
Ticareti geliştirme faaliyetleri olarak:
- Ticaret ile ilgili her türlü bilgiyi toplayıp, derleyerek üyelere iletmek;
- Yabancı firmaların işbirliği ve ithalat talepleri hakkında üyeleri haberdar etmek;
- Tekstil, hazır giyim, deri ve halı sektörleri ile ilgili uluslararası fuarlara
ulusal katılım organizasyonu düzenlemek. Üyelerin uluslararası fuarlara
katılımlarını desteklemek, bu kapsamda yılda 30’un üzerinde uluslararası fuara katılım gerçekleştirilmektedir;
- Yerli ve yabancı firmalar arasında ilişkileri geliştirmek için dış ülkelere ticaret heyetleri ve Türkiye’de alım heyetleri organize etmek;
- Son 15 yıldır her yıl “Genç Moda Tasarımcıları Yarışması” ve iki yıldır “
Kumaş Tasarım Yarışması” düzenlemek;
- Pazar araştırma raporları, sektör analizleri ve ülke profilleri hazırlamak;
- AB destekli bir “Moda ve Tekstil İş Kümesi Projesi” adı altında bir gelişim projesi yürütmek;
- Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda kalite imajının yülseltilmesine
yönelik olarak ”Turquality” projesini yürütmek.
İstatistik kayıtları olarak:
- İhracatla ilgili gümrük beyannameleri kayıt altına almak;
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- Türkiye çapında diğer birliklerin tuttuğu kayıtları konsolide ederek, çeşitli analizlerde kullanılmak üzere, raporlar haline getirmek;
- Ekonomik araştırmalar ve raporlamalar yapmak; Karar alma mekanizmasında kullanılması amacıyla düzenli olarak ve gerekli görüldüğü her
zaman çeşitli raporlar hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmektedir.Bu
raporlar şunlardır:
Üç aylık ihracat değerlendirme raporları,
Alt sektör raporları,
Sektörel maliyet analizleri,
İstatistik raporları,
Pazar araştırmaları,
Aylık Haber ve Yorum Bülteni,
Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi için hazırlanan raporlar.
Halkla İlişkiler faaliyetleri olarak:
- İTKİB, ortak politikalar ve üyelerin çıkarlarını geliştirmek için benzer
sektörlerde faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası kurumlar ve dernekler ile çok yönlü ilişkiler kurmak; Bu çerçevede, uluslararası ilişkilerde
resmi kurumlara raporlar ve bilgi sağlayarak yardımcı olmaya çalışmak;
- Sektör ile ilgili doğru bilgi akışını sağlamak.
Eğitim faaliyetleri olarak:
- Üretim ve pazarlama alanında seminerler, kısa ve uzun süreli kurslar düzenlemek;
- Sektöre nitelikli işgücü sağlamak için eğitim birimlerine ve okullara çeşitli yönden yardım sağlamak;
- Okullara müfredat açısından katkıda bulunmak,
-Çeşitli kitap, katalog ve periyodik yayınlarla güncel bilgi sağlamaya çalışmak.
Danışmanlık hizmetleri olarak:
- İhracatçı firmalara, ihracatın her alanında pratik “danışmanlık” hizmetleri vermek;
- Hedef pazarlar konusunda üyelerini bilgilendirmek ve yönlendirmek.
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- Türkiye’nin ticari uygulamaları ve meydana gelen değişiklikleri üyelerine bildirmek;
- Yabancı ülkelerin ticaret düzenlemeleri hakkında bilgi sağlamak;
- Lojistik, bankacılık, gümrük düzenlemeleri, ihracatta ödeme ve teslim
şekilleri, AB, DTÖ, serbest ticaret anlaşmaları ve serbest bölgeler gibi
konularda üyelerine bilgi aktarmak,
- Pazara giriş konusunda pratik bilgiler sağlamak.
Koordinasyon faaliyetleri olarak:
- İTKİB, sektörel bazdaki diğer ihracatçı birlikleri ile olan müşterek faaliyetleri koordine etmek;
- Dahildeki ve hariçteki diğer meslek teşekkülleri ile olan ilişkilerde koordinasyon sağlamak;
Yayın faaliyetleri olarak:
- Hedef adıyla aylık olarak dergi yayımlamak;
- Eğitim materyalleri adı altında kitaplar, kitapçıklar, kısa notlar, pratik bilgiler v.s. vermek,
- Broşürler düzenlemek,
-Raporlar adı altında çeşitli sektör analizi, değerlendirme ve istatistik raporları yayınlamak
- E-yayınlar olarak çalışmaların çoğunu web-sitesinde yayınlanmak.
Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi konusunda hizmet ve görevler olarak:
- Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından firmalara verilen dahilde işleme izin
belgelerinin kapatılması hizmetlerini vermek;
- İhracatta Devlet Yardımları Kararı kapsamında sağlanan desteklerle ilgili başvuru ve değerlendirme hizmetlerini sekreterlik tarafından vermek115.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı kuruluşların kendi elektronik sitelerinde ilan
ettikleri sunmakla yükümlü oldukları yukarıdaki hizmetleri ihracatçı kuruluşlara
115 (Çevrimiçi)http://www.itkib.org.tr., 20.02.2007.
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vermektedirler. Bundan dolayı sektörün tamamını kapsayan bir örgütlenme yapısı değildir. Dolayısıyla birçok sektör kuruluşu ihtiyaçlarını anlatmak, sorunlarını gidermek, seslerini duyurmak için dernek ve vakıf adı altında örgütlenmişlerdir. Bunlardan belli başlıcaları şöyle sıralanabilir:
- Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği
- Bursa Deri Sanayicileri Yardımlaşma Derneği
- Çorlu Deri Sanayicileri Derneği
- Denizli Deri Sanayicileri Derneği
- Deri Tanıtım Grubu
- Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği
- Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği
- Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği
- Gerede Deri Organize Sanayicileri Derneği
- Manisa Deri Sanayicileri Derneği
- Saraciye Sanayicileri Derneği
- Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
- Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği
- Türkiye Deri Hazır giyimcuları Derneği
- Türkiye Deri Sanayicileri Derneği
- Türkiye Deri Vakfı
- Türkiye Umum Saraçlar Odası
- Uşak Deri Sanayicileri Derneği
Yukarıda saydığımız on dört örgüt özellikle bölgesel ya da işkolu benzerliği esas alınarak kurulmuş oldukları belirgin olarak gözükmektedir. Bu örgütlerin
bazılarının elektronik sitesi mevcuttur. Elektronik sitelerde açıklanan misyon ve
vizyon bildirileri örgüt adlarıyla şöyledir:
Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği kendi amacını sektörün tanımlanan çerçevesinde faaliyet gösteren üyelerinin, sektörel gelişmelere süratle intibak etmeyi sağlayacak programları önermek ve uygulamak; Bu amacına ulaşmak üzere; üyeler arasında her türlü sosyal, kültürel ve mesleki ilişkileri kurmak, üyelerin
her türlü mesleki sorunlarını çözmek, yurt dışından gelen heyetlere rehberlik etmek, dernek üyelerinin ürünlerini tanıtmak, yurt içinde ve dışında fuar ve sergileri organize etmek, pazar araştırmaları yapmak, gelişen teknolojiyi yakından izlemek ve gelişmeleri üyelerine duyurmak, yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçlı
103

REZAL KOÇ BASKI.indd 103

28.07.2010 16:01:32

Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü

derneklerle temas kurup bilgi alışverişinde bulunmak olarak beyan etmektedir.
Denizli Deri Sanayicileri Derneği kendi amacını deri sanayicilerini bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, ilgili özel ve resmi kuruluşlarla münasebetlerini sağlıklı ve düzgün yürütülmesini üyelerin yararına sağlamaya çalışmak, bu kuruluşlarla kurulacak komisyonlarda yer almak, üyelerine
her konuda yardımcı olmak olarak beyan etmektedir.
Deri Tanıtım Grubu, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türk deri sektörü işbirliğinde;
Türk deri ve deri mamülleri ve ayakkabı sektörlerinin ihracatına ivme kazandıracak bir pazarlama, pazar geliştirme, tanıtım stratejisi oluşturmak, başta ihracat
pazarları olmak üzere bütün dünyada sektörün pazar payını artırmak, Dünyaya
Türk derisi imajını yerleştirmek, Ar-Ge ve pazarlama, tanıtım ve markalaşma konusunda kalıcı faaliyetleri organize etmek amacıyla kurulduğunu beyan etmekte. Ayrıca hedef pazar olarak kendilerine Amerika Birleşik Devletleri’ni seçtiğini
ilan etmektedir. Bu bağlamda başta hedef pazar ABD olmak üzere bütün dünya ülkelerinde fuar, toplantı, alım ve ticaret heyetleri, seminerler, basın ve yayın kuruluşlarına ilan verilmesi gibi çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini iddia etmekteler.
Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği kendi aralarında yardımlaşma ve bütünleşme amaçları olduğunu vizyon olarak ise Türk derisinin
bilimsel altyapısını oluşturmak istediklerini, bu bağlamda seminerler, forumlar
düzenlediklerini ve deri kimyası üzerine hakemli bir dergi yayınlamak istediklerini beyan etmekteler.
Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği, amacının ayakkabı sanayicilerini bir çatı
altında daha organize ve etkin biçimde toplamak; Ege Bölgesi Ayakkabı Sanayicilerinin gelişmesi ve yükseltilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek, yönlendirmek ve bu sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek sanayicilere yardımcı olmak ;
Ayrıca Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere,
Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas
alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için
faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak,
sanayici ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir demektedir.
Türkiye Deri Vakfı amacını ise Türk dericiliğini geliştirmek, modern ve çagdaş dericilik anlayışıyla sektöre her türlü eğitim alanında hizmet vermek olarak açıklamaktadır. Bu hizmetin ise deri sektörünü meslek olarak seçmiş yardıma muhtaç öğrencilere burs vermek, deri eğitimi veren kurumlara katkı sağlamak, kalifiye usta ve işçi yetiştirilmesi için seminerler düzenlemek, ileri teknoloji kullanan ülkelerle işbirliği içinde olmak ve gelişmeleri deri sektörüne yansıt-
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mak; Ayrıca Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi sektör başkanlarının kararı ile sektörün vitrini olan fuarların organizasyonunu yapma işini de üstlenmek
olarak beyan etmektedir.
Türkiye Deri Hazır Giyimcileri Derneği ülke genelinde ve uluslararası platformlarda Türk deri sektörünü temsil etmekte olduğunu, özellikle Türk Deri
Hazır giyim sanayinin üretim, ürün standardizasyonu ve pazarlama açısından
gelişmesini, teknolojik yenilikleri kullanmasını, global pazarlara açılmasını,
Türkiye’nin kendine özgü deri modasının yaratılmasını ve firmaların kendi markaları ile dış dünyaya açılmalarının teşvik edilmesini ana misyonları olarak görmekte olduğunu; ayrıca ülke içindeki üreticilere ve Türk deri hazır giyim ürünleri
alıcılarına her türlü ticari, teknik, hukuki ve devlet teşvik mevzuatı ile ilgili bilgi,
danışmanlık ve ekspertiz hizmetleri verdiğini beyan etmektedir.
Bu örgütlerin varlığı bile sektör üyelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını ortaya
koyma ısteklerinin olduğunu fakat bunu ifade edebilecekleri bir mecraya ulaşamadıklarının, tüm sektörü kapsayan bir örgütün varlığının eksikliğinin ifadesi
olarak değerlendirilebilir.
Kamu kuruluşu olmayan dernek, vakıf gibi kuruluşların çalışmaları liderlerin
ya da yönetim kurullarının becerisiyle ilintili olmakta, herhangi bir değişiklik,
örgütlerin çalışmalarını olumlu ya da olumsuz yönde derinden etkileyebilmektedir. Kamu kuruluşları ise bürokratik ve kanuni bir yapı içinde sürekliliklerini
devam ettirmekte fakat yeniliklere ayak uydurmakta hantal kalmaktadır.
Güç odağı modelinde imaj oluşturan kimlik oluşumunda özellikle üzerinde
durduğumuz misyon ve vizyon tarifi saydığımız deri örgütlerinde bulunup bulunmaması yönetim anlayışını anlamak açısından gerekli olduğu düşünülerek
sıralanmıştır. Deri örgütlerinin misyon tarifleri benzerlik göstermekte, beraberlik, yardımlaşma ana görev olarak belirtilmektedir. Esas sorun ise sektör örgütlerini açık belirlenmiş bir vizyon tariflerinin bulunmamasıdır. Bunun anlamı sektörün nereye gideceğini bilmediği olgusudur. Özellikle deri hazır giyim sektörünün sahip olduğu örgüt sayısının göreceli olarak diğer deri alt sektörlerine göre
eksik olması ve vizyon tarifinin bulunmaması bütün sektör için bir handikaptır.
Yalnızca İstanbul Sanayi Odası meslek komiteleri sektör stratejileri geliştirme projesi dahilinde yayınlamış olduğu deri ve deri ürünleri raporunda bütün
sektör için bir misyon ve vizyon tarifi yapılmıştır. Bu tarife göre sektörün misyonu, butik üretim ve markalı ürün için özellikle araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık veren ve kurulu kapasitesini kullanan bir deri işleme sanayisi ile birlikte deri ürünlerinde mevcut esnek üretim yeteneğini geliştirmek, tasarımda, sektörün öncü ülkeleri arasında yer almak ve rekabette en önemli unsur olan insan
kaynakları altyapısını ayırıcı üstünlük yaratan konuma getirmektir. Sektörün vizyonu ise; derinin yeni merkezi olarak lider olduğu pazarlardaki konumunu ko-
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rumak ve katma değeri yüksek özgün ürünlerle gelişmiş ülke pazarlarında öncü
rol oynamaktır demektedir.
Bu tarifler sektör için yön gösterici olmak açısından yararlı olsada genel anlamda sektör örgütlerinin, misyon ve özellikle vizyon tariflerinin sektör liderlerinin, sektör değerlerini göz önüne alarak oluşturması gerekmektedir. Kurumların geçmişine ve değerlerine dayanan bir misyon ve vizyon tarifinin başarı şansının daha yüksek olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu bağlamda
Türk deri sektöründe çok başlılıktan ve liderlerin günün koşullarına göre hareket ederek, bir öngörü mekanizması kurmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sorun birebir son müşteri ile temasta olan hazır giyim sektörü için daha ciddi bir durum
almaktadır. Ne yapacağını, nasıl ve ne üreteceğini bilmeyen bir sektörün karşılaşacağı sorunlar büyük olacaktır. Plansızlık, stok ve atıl kapasite riski yaratmakta verimsizliği ortaya çıkarmaktadır.
Sektör kimliği oluşturmada ihtiyaç olan planlama sektörel tasarımda da en
önemli unsurdur. Türk deri hazır giyim sektörünün kullandığı ortak bir tipografi,
renk, mimariden bahsetmek mümkün değildir. Raporda da söylendiği gibi Türkiye deri sektöründe kurumsallaşma ve planlı çalışma düzeyi düşüktür. Bundan
dolayı kurumların görsel kimlik eksiklikleri ve bilgisizlikleri vardır. Görsel tasarımları kurumların yöneticileri kendi insiyatiflerine göre oluşturmakta ve sektördeki
genel eğilim doğrultusunda taklit edilmektedirler. Esinlenme yerine bilinçsiz bir
taklit eğiliminde olan deri hazır giyim firmaları hem kendi kimliklerini, hemde
taklit ettikleri kurumun kimliğini olumsuz yönde etkilemektedirler.
Sektöre hakim olan takitçilik eğilimi sektörel davranış açısından incelenebilecek en olumsuz değer olarak ortaya çıkmakta; haksız rekabete yol açmakta,
etik değerlerde, emeğe saygı anlayışında yozlaşmaya sebep olmaktadır. Bundan dolayı moda ve marka yaratma konusunda hazır giyim sektörünün güçlükleri bulunmaktadır. Bu alanda, özgünlük ve yaratıcılık, modacı ve tasarımcılarla
çalışma, bu çalışmaya kaynak ayırma belli başlı firmalar dışında uygulanmamaktadır. Bu kaynakları ayıran firmaların kolleksiyonlarını taklit etmek için ise büyük bir emek harcanmakta; bunun sonucunda sektör içinde iletişim yolları kapanmakta, firmalar arasında güvensizlik ortaya çıkmaktadır. Bu da genel anlamda bütün ticari faaliyetlere ve dış hedef kitlelere imaj olarak yansımaktadır. İletişimsiz bir ortamdan olumlu bir imajın doğması beklenemez.
Ancak yeni koşullara uyum açısından Türk deri hazır giyim sektörü yüksek
esnekliğe sahiptir. Sektör için vazgeçilmez önemde ve en büyük pazarlardan biri
olan Rusya pazarının model, renk, miktar bakımından çok önceden kestirilmesi
mümkün olmayan taleplerini karşılayabilme özelliği deri sektörüne, yıllık plan
ve üretim programlarıyla çalışan diğer Dünya dericileri karşısında bir avantaj
sağlamaktadır. Siparişe dayalı hızlı üretim-teslimat yapabilme yeteneği, hazır
giyimde en önemli rekabet gücü faktörlerinden birisidir. Buradaki sorun ise pa106
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zarlama tekniklerindeki bilgisizliktir. Genelde Türk deri hazır giyim sektörü 1993
yılında başlayan Rus pazarının yüksek talebi sayesinde neredeyse her ürettiğini satarak belirli bir sermaye birikimine sahip olmuştur. Bu fırsatı değerlendirenler pazarın krize girmesi ve daha sonra daralması ile gelişimi öngörmemiş
ve ayak uyduramamışlardır. Bundan dolayı sektörün tamamının etkilendiği bu
gelişmenin sonucunda sermayelerini kaybetmişler yada eksiltmişlerdir. Pazarın
aşırı talepten sonra normalleşmesi ile arz fazlası ortaya çıkmış ve pazarlama
eksikliğinden dolayı atıl kapasite ve verimsizlik neticelerini doğurmuştur. Dünyada uygulanan kalite standartlarını ve müşteri odaklılığını Türk deri hazır giyim
firmalarının çoğunda görmek mümkün değildir. Ayrıca sosyal sorumluluk çalışması yapan deri hazır giyim firması yoktur denilebilir. Olumlu imaj oluşturmanın
olmazsa olmazları uygulanmamaktadır.
Çevre kirliği yaratma potansiyeli olan sektörün organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleriyle üretim yapması sevindirici olmakla beraber, bunu bütün
sektöre mal etmek doğru değildir. Genelde devlet zoru olmaksızın çevre bilinci gözetilmemektedir. Çevre dostu bir deri sanayisi, çevre dostu deri hazır giyim ürünleri yaratma konusunda sektörün özel bir çabası olduğunu söylemekte
mümkün değildir. Çevre bilinci olumlu imaj yaratmanın günümüzde olmazsa olmaz koşullarından bir diğeridir.
Olumlu imaja sahip olabilmek için ekonomik olarak güçlü olmak önemli bir
avantajdır. Türk deri hazır giyim sektörü genelde öz sermayesi ile iş yapmakta modern finansman teknikleri Rus pazarının kayıt dışı özel yapısından dolayı kullanamamaktadır. Finans çevreleri için de 1998’deki Rusya’da patlak veren
ekonomik kriz sonrasında deri firmalarına verdikleri krediler ile ilgili sorunlardan
dolayı bazı şüpheler bulunmaktadır.
Hem kayıt dışılık, hem de finans araçları yeterli kullanamamak sektörün büyümesinde önemli bir sorun olarak durmaktadır. Bu sektörün gerçek gücünü
göstermesine engel olmakta; baskı grubu olarak muhataplarının gözünde beklenen düzeyde önemle karşılanmasını sağlamamaktadır. Sonuçta hem reel anlamda hem de kağıt üzerinde istatiki anlamda büyümeyen bir sektörün tanınmışlık düzeyini arttırması mümkün değildir.
Bu bağlamda sektörün istatistiki olarak gerçek durumunun bilinmediğini,
ancak bazı akıl yürütmelerle tahmini spekülatif değerlere varıldığı söylenilebilir. Bu akıl yürütmeleri de sektörün dışından kamu kurumlarında çalışan uzmanlar yapmaktadırlar. Bir başka deyişle sektör kendi ekonomik resmini bilmemektedir. Sektör dernek yöneticileriyle yapılan mulakatlardan alınan bilgiler doğrultusunda ayrıca böyle bir çalışma yapma niyetinde de bulunmamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı ile İhracatçı Birlikleri haricinde hiç bir sektör örgütü pazar
araştırması, beklenti analizi, kamuouyu yoklaması gibi herhangi ciddi bir araştırmaya sahip değildir. Gerçek anlamda sektör örgütleri neyi idare ettiklerini bil107
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memektedirler. Bu da gerçekçi politikalar uygulamak konusunda önemli bir engel oluşturmaktadır.
Ayrıca sektörün bir kriz planı da bulunmamaktadır. Kriz planı hem sektörel davranışın, hemde sektörel iletişimin ortak çalışma alanını oluşturmaktadır.
Hem sektör içi hem sektör dışı iletişimi öngören, gerçek anlamda profesyonel
yardımla yapılması ve yönetilmesi gereken, riskleri ortaya koyup, azaltan, böyle
bir planın oluşturulma bilinci sektör tarafında bulunmamaktadır. Fakat sektörün
son zamanlarda reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarına iyi niyetli olarak başladığı
söylenebilir.
Türk deri hazır giyim sektörünün sektör içi iletişimi sağlayan herhangi bir
basılı yayın aracı bulunmamaktadır. Birkaç sektörel dergi aylık olarak yayınlanmakta, yalnız abonelere iletilmektedir. Ticari amaçlı bu dergilerin eğitim ve
haberleşme gibi amaçları bulunmamaktadır. Sektör dışındakiler için basılı bir
malzemeden bahsetmek te mümkün görünmemektedir. Sektörün en büyük faaliyeti İstanbul’da ve yurtdışında yapılan ve katılınılan fuarlardır.’’Uluslararası
fuarlar genel itibariyle, küresel çalışan sektörün birleştiği tek yerdir. Katılımcı
imajı için doğru sunum yeridir.’’116 Çünkü bu fuarlarda yalnız deri hazır giyim değil, bütün sektörler temsil edilmektedir. Ancak Haziran 2007 yılında İstanbul’da
ilk defa yalnız Türk deri hazır giyimcilerin bir fuarı gerçekleştirilmiştir. Fuarlara
katılımın hem sektör içi iletişimin gelişmesi hem de Dünya ile entegrasyon ve
tanıtım açısından önemli çalışmalar oldukları yadsınamaz. Bir gerçeği de görmek gerekir özellikle İstanbul’daki fuarlara katılım sınırlı olmakta, sektördeki
bazı firmalar aynı günlerde otellerde müşterilerine tanıtım yapmaktadırlar. Bu
fuar çalışmalarındaki bazı eksikliklerin ve sektör üyelerinin fayda beklentilerinin
az olmasından kaynaklandığı sonucunu çıkartmaktadır. Çıkan bir başka sonuç
ise bulunan bir çok sektör örgütüne rağmen gerçek anlamda dayanışma bilincinin oluşmadığıdır. Bunun sebebi ise stratejik iletişim planının olmamasıdır.
Stratejik planı olmayan sektörün Dış Ticaret Müsteşarlığının desteğini alarak oluşturduğu Deri Tanıtım Grubu, Türk derisini tanıtmak amacıyla ilanlı reklam faaliyetleri yapmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de tanınmış, saygın kişilere
deri ceketler giydirilmiş, Billboardlara posterler yapıştırılmıştır. Amerika hedef
pazar seçilerek Cindy Crawford adlı ünlü mankenle anlaşılarak posterler bastırılıp Amerika Birleşik Devletler’inde değişik yerlerde ilanlar bastırılmıştır. Bu
çalışmaların en azından sektör içinde ortak bilinç oluşması açısından yararlı
olduğu söylenebilir.
Deri Vakfı, barındırdığı bir çok deri örgütü ile özellikle eğitime destek vermektedir, yetişmiş kalifiye eleman yetiştirmek için lise ve Üniversitelere yardımlarda bulunmaktadır.
116 Charles Croue, Marketing Internationales, Bruxelles, De Boeck, 2003, s.541.
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Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği ise seminer ve kongreler düzenleyip sektör içi eğitim kalitesini arttırmaya çalışmaktadır. Ayrıca başka deri örgütleri de hem meslek liselerine hem öğrencilere destek vermektedir.
Bu iyi niyetli çalışmaların bir sonucu, etkisi kesinlikle olacaktır fakat ölçülebilir, güçlü, değişim yaratabilecek çalışmaların ortaya çıkması ve bu çalışmaların süreklilik oluşturan bir yapıya kavuşması ancak bir plan ve güçlü bir insiyatifle bir başka deyişle güç odağıyla olabilir.
Çalışma konusunu oluşturan Türk deri hazır giyim sektörünün ciddi olarak
hiç bir eğitim faaliyetini destekleyici çalışması ve programı bulunmamaktadır.
Bir başka deyişle sektör kendi iç dinamikleri ile başbaşa hareket etmektedir.
Türk deri hazır giyim sektörünün imajını oluşturan sektör kimliğinde, lider
ve örgüt yapısını, değerlerini, sektör felsefesini, sektörel tasarımını, sektörel
davranışını ve sektörel iletişimini inceleyerek toplamında ortaya çıkan verilerin
sonucunda ayrıca bir başka kriter olarak marka adı olarak yabancı ve özellikle
kaliteli ve özgün üretim yapma imajı olan İtalyan isimleri koyan bir Türk deri
hazır giyim sektörü için olumlu imajdan bahsetmek mümkün değildir.
Olumlu imaj satışı ve karlılığı arttıran imajdır; önermesinden yola çıkarak
istatistiki olarak sınırları belirsiz olan deri hazır giyim sektörünün imajının nasıl algılandığının sektör üyeleri üzerinde yapılacak bir araştırma sonucu tespit
etmek; ortaya çıkacak öz imajın değişimin başlangıcı olması hedeflenmektedir.
Çünkü Dowling’in de dediği gibi imajı değiştirmenin ilk öğesi öz imajı değiştirmektir.
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3. BÖLÜM
TÜRK DERİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İMAJ ALAN ARAŞTIRMASI

Türk deri hazır giyim sektörü imaj analizi’ sektörün ileri gelenlerinin algılarını
ölçmeye yönelik bir alan araştırmasıdır.
Türk deri sektörünün, deri hazır giyim sektörünü nasıl algıladığını ve nasıl olması gerektiği hakkındaki düşüncelerin betimlenmeye çalışıldığı araştırmada şu
sorulara yanıt aranmıştır?
- Türk deri sektörü tarafından Türk deri hazır giyim sektörü nasıl algılanmaktadır?
- Türk deri hazır giyim sektörünün kendi imajı için yapması gerekenler
önem sırasına göre nedir?
- Sektör üyelerinin çalıştıkları ve hedefledikleri pazarlara göre imaj algılamalarında farklılık var mıdır?

3.1. Araştırmanın Metodolojisi
3.1.1. Araştırmanın Amacı
‘Türk deri hazır giyim sektörü imaj analizi’ sormacasının örneklemi Aralık
iki bin altı yılında İstanbul’da yapılan deri fuarına katılan işletme sahipleri, yöneticileri ve üst düzey çalışanları kapsayan bir alandan oluşmaktadır. Buradaki
amaç sektörün imajını değiştirebilme erkine sahip olan sektör ileri gelenlerinin
Türk deri hazır giyim sektörünün mevcut durumu hakkındaki temel algılamalarını ve vizyonlarını somut olarak saptamaktır. Bu bağlamda, ilk olarak sormacaya katılan deneklerin demografik özellikleri ve çalıştıkları pazarlar sorulmuştur.
İkinci bölümde, Türk deri hazır giyim sektörü hakkındaki görüşleri sorulmuştur.
Üçüncü bölümde genel olarak sektörde çalışan bir firmanın sahip olması gereken özellikler önem sırasına göre sorulmuştur. Sonuncu bölümde ise açık uçlu
olarak, sektörün sorunları, rakiplerinden ayıran özellikleri, genel imajı ve neler
yapılması gerektiği sorulmuştur.
Sormacadaki sınırlılık, elde edilen verilerin Türk deri sektörünün ileri gelen
üyelerinin görüşleriyle sınırlı olmasıdır.
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3.1.2. Araştırmanın Uygulanması
Araştırmanın örneklemi, Aralık iki bin altı yılında İstanbul’da yapılan deri fuarına katılan işletmelerin stantlarında rastlantısal örnekleme yöntemine göre
ortak, yönetici ve üst düzey çalışan olan sektör ileri gelenleri ile görüşülerek
gerçekleşmiştir. Araştırma iki yüz kişi üzerinden gerçekleştirilerek, sormacalara
katılan deneklerle yüzyüze görüşme yapılmıştır.
Sormacalardan öncelikle denetlenmiş, doğru olarak yanıtlananlar değerlendirmeye alınmıştır. Sormacalardan elde edilen veriler öncelikle denetlendikten
sonra veri girişinin daha kolay yapılabilmesi amacıyla kodlanmıştır. Sormacadan
elde edilen ve kodlanan verilerin girişi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sırasında
veri incelemesi için geliştirilmiş ve ileri istatistiksel yöntemleri içeren SPSS paket programı kullanılmıştır.
Veri girişi tamamlandıktan sonra verilerin incelenmesinin gerçekleştirilmesi
amacıyla çizelgeler oluşturulmuştur. Sormacadaki çizelgeler bir değişkenin, kolay bilgi edinilmesi için yinelemeli ölçümlerin bir araya getirilmesi ve bu değerlere sahip birim sayılarının belirli bir düzende gösterilmesi ile oluşturulmuştur.
Elde edilen tüm veriler frekans çizelgeleri ile verilmiştir.
Sormaca uygulanması ile elde edilen veriler değişkenlerin ne tür ölçekler ile
değerlendirildiğine bağlı olarak sayısallaştırılmıştır. Bu sayısallaştırma işleminde
‘’çok kötü-kötü-iyi-çok iyi’’ ve ‘’çok önemsiz-önemsiz-önemli-çok önemli’’ türünden aralıklı ölçeklerde, ölçeğin olumsuz ucu ‘’1’’, olumlu ucu ‘’4’’ olacak şekilde 4 nokta üzerinden değerlendirilmişlerdir. Daha sonra SPSS paket programına aktarılan veriler ‘’Mean’’ adı altında frekans değerleriyle verilerek araştırmanın amacına uygun olarak değerlendirilmiştir.

3.2. Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın bulguları üç bölüm altında değerlendirilmiştir. İlk bölümde demografik özellikler; ikinci bölümde, sektör üyelerinin Türk deri hazır giyim sektörünün mevcut durumu ile ilgili görüşlerine ilişkin bulgular; üçüncü bölümde
sektör üyelerinin Türk deri hazır giyim sektörüyle ilgili beklenti ve kanılarına ilişkin bulgular ortaya konmuştur.
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3.2.1. Örnek ile İlgili Demografik Bulgular
1. Türk deri sektörünün yaş gruplarını gösteren bulgular.
N

%

20-29 arasÜ

59

29,5

30-39 arasÜ

93

46,5

40-49 arasÜ

4
41

20,5

50-59 arasÜ

7

3,55

Toplam

200

1000.0

46,,5

50
45
40
35
30

N

29,5
%

25

20-29 arası

59

29,5

20

30-39 arası

93

46,5

40-49 arası

41

20,5

50-59 arası

7

3,5

Toplam
200
20
0-29 arasÕ

100.0
30-39 ara
asÕ

15
10
5
0

20,5

3,5

40-49
4
arasÕ

50-59 arasÕ

Sormacaya yanıt veren iki yüz kişinin yaşları türdeş değildir. 20-29 yaş diliminde %29,5’luk, 30-39 yaş diliminde %46,5’luk, 40-49 yaş diliminde %20,5’luk
ve 50-59 yaş diliminde %3.5’luk oranlar mevcuttur. Bu veriler ışığında sektör ileri gelenlerinin genç nüfustan oluştuğu söylenebilir.
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2. Türk deri sektörünün eğitim durumunu gösteren bulgular.
N

%

ñlköðretim

8

4,,0

Lise

56

288,0

Önlisans

22

11,0

Lisans

85

422,5

Lisansüstü

29

144,5

Toplam

200

1000.0

42
2,5

45
40
35
28

30
25
20

14,5
11

15
10

4

5
0
ølkö
ö÷retim

Lise

Önlisans

Lisan
ns

Lisa
ansüstü

Sormacaya yanıt verenlerin %8’i ilköğretim, %28’i lise, %11’i önlisans,
%42,5’i lisans ve %14,5’i lisansüstü eğitim almışlardır. Sormacada yüksek eğitim seviyesi ortaya çıkmıştır. Bu veriyi bütün sektöre genellemek gerçekçi olmayabilir fakat sormaca yapılan fuara katılan orta ve büyük ölçekli işletme yönetici ve çalışanlarının eğitim seviyesinin yüksek olduğu söylenebilir.
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3.Türk deri sektöründe hangi bölümlerde çalışıldığını gösteren bulgular.
N

%

Ham Deri-Tabakhane

30

15,0

Deri KimyasallarÜ

40

20.0

Deri Makineleri

15

7,5

Deri HazÜr giyim / MaðazacÜlÜk

64

32,0

Saraciye

4

2,0

Deri finisaj

11

5,5

Deri Aksesuar

7

3,5

TasarÜm

7

3,5

Dernek

22

11,0

Toplam

200

100.0

15 20.0
32

35
30
25
20
15
10
5
0

11

7,5
2
Deri
Deri HazÕr Saraciye
Makineleri giyim /
Ma÷azacÕlÕk

5,5

3,5

3,5

Deri finisaj Deri Aksesuar TasarÕm

Dernek

Sormacaya cevap verenlerin %15’i ham deri satışı veya tabakhanecilik, %20
’si deri kimyasalları üretimi veya pazarlaması, %7,5’i deri makineleri üretimi ve
satışı, %32 deri hazır giyimi ve mağazacılığı yapmaktadır. %2’si saraciye ile uğraşmakta, %5,5’i deri finisajı yapmakta, %3,5’i deri ürünlere aksesuar temin etmekte, %3,5’i deri ürün tasarımı yapmakta ve %11’i deri derneklerinde yönetici
olarak çalışmaktadır. Sektörün tamamını kapsayan bütün iş kollarından denekler sormacaya dahil edilmiştir. Bunun sebebi, deri sektörünün tamamı gerçekte
hazır giyimciye çalışmaktadır. Çünkü son tüketiciye ulaşan hazır giyimcinin yarattığı ve pazarladığı üründür. Bu ürününü satılması bütün sistemi çalıştırmaktadır. Birbirlerine bu kadar bağlı sektör alt birimlerinin deri hazır giyim hakkındaki
düşünceleri çalışma açısından önem oluşturmaktadır.
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4. Türk deri sektöründe çalışılan işletmedeki konumu gösteren
bulgular.
N

%

Ortak

48

24,00

Yönetici

89

44,55

ÇalÜían

55

27,55

YanÜtsÜz

8

4,0

Toplam

200

1000.0

44,5
45
5
40
0
35
5

27
7,5

24

30
0
25
5
20
0
15
5
10
0
5
0

Ortak

Yönetici

ÇalÕúan

Sormacaya cevap veren deneklerin %24’ü çalıştıkları işletmenin sahibi yada
ortağı, %44,5’u yöneticisi, %27,5’u ise çalışanıdır. Burada cevap veren çalışanlar kalifiye, nitelikli işçilerdir. Bu bakımdan sormacadaki amaca uygun olarak deneklerin konumları sektör imajını değiştirebilecek bir profil çizmektedir.
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5. Türk deri sektöründekilerin hangi pazar ya da pazarlara yönelik
çalıştıklarını gösteren bulgular.
N

Toplam içindeki %

ñç Pazar

118

%59

Rus PazarÜ

111

%55,5

Avrupa PazarÜ

70

%35

ABD PazarÜ

26

%13

Uzak Doðu PazarÜ

26

%13

Ortadoðu ve Arap PazarÜ

30

%15

YanÜtsÜz

18

%9

Sormacaya katılan deneklere bu sorunun cevabı için birden fazla şıkkı işaretleyebilme olanağı verilmiştir. Bundan dolayı tabloda verilen bulguların toplamı 200’den fazladır.
Bu bağlamda sormacaya katılan 200 deneğin 34’ü yalnız İç pazara yönelik
çalışmakta, 84’ü ise hem İç pazara hem diğer pazarlara yönelik çalışmaktadır.
Toplam olarak 118 denek İç pazarı hedeflemektedir.
Sormacaya katılan 200 deneğin 33’ü yalnız Rus pazarına yönelik çalışmakta,
78’i ise hem Rus pazarına hem diğer pazarlara yönelik çalışmaktadır. Toplam
olarak 111 denek Rus pazarını hedeflemektedir.
Sormacaya katılan 200 deneğin 11’i yalnız Avrupa pazarına yönelik çalışmakta, 59’u ise hem Avrupa pazarına hem diğer pazarlara yönelik çalışmaktadır. Toplam olarak 70 denek Avrupa pazarını hedeflemektedir.
Sormacaya katılan 200 denekten yalnız ABD pazarına yönelik çalışan bulunmamaktadır. 26 denek ise hem ABD pazarına hem diğer pazarlara yönelik
çalışmaktadır. Toplam olarak 26 denek ABD pazarını hedeflemektedir.
Sormacaya katılan 200 denekten yalnız Uzakdoğu pazarına yönelik çalışan
bulunmamaktadır. 26 denek ise hem Uzakdoğu pazarına hem diğer pazarlara
yönelik çalışmaktadır. Toplam olarak 26 denek Uzakdoğu pazarını hedeflemektedir.
Sormacaya katılan 200 deneğin 3’ü yalnız Ortadoğu ve Arap pazarına yönelik çalışmakta, 27’si ise hem Ortadoğu ve Arap pazarına hem diğer pazarlara
yönelik çalışmaktadır. Toplam olarak 30 denek Ortadoğu ve Arap pazarını hedeflemektedir.
Sormacaya katılan 200 denekten 18’i bu soruya cevap vermemiştir.
Burada dikkat edilmesi gereken esas cevap verenlerin yalnız hazır giyim sektörünün üyeleri olmadığından iç pazarın oranın yüksek çıkmasıdır. Bir başka
önemli bulgu ise sektör genelde bir çok pazarı hedeflemektedir.
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3.2.2. Sektör Üyelerinin Türk Deri Hazır Giyim Sektörünün
Mevcut Durumu ile İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular
1. Türk deri hazır giyim firmalarının kullandığı deri kalitesinin nasıl
algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok kötü

0

0

Kötü

8

4,0

ñyi

155

77,5

Çok ñyi

37

18,5

Toplam

200

100.0

77,5
80
70
60
50
40
30

18,5

20
4

10
0

Kötü

øyi

Çok øyi

Mean

Stan
ndart Sapma

3,14

0,44
45

Türk deri hazır giyim firmalarının kullandığı hammadde olan deri kalitesinin
sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya
cevap veren 200 deneğin %4’ü kötü, %77,5’i iyi, %18,5’i çok iyi deri kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 3,14’tür. Bu durum
kullanılan deri kalitesinin iyi algılandığını ortaya çıkarmaktadır.
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2.Türk deri hazır giyim firmalarının dikiş kalitesinin nasıl
algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok kötü

0

0

Kötü

19

9,5

ñyi

148

74,00

Çok ñyi

30

15,00

YanÜtsÜz

3

1.5

Toplam

200

100.0

74

80
70
60
50
40
30
20

15
9,5

10

3.0 Türk deri hazır giyim firmalarının ürün tasarımlarının nasıl algılandığını
Kötü
øyi
Çok øyi
gösteren bulgular.

Mean

Stan
ndart Sapma

3,05

0,49
93

Türk deri hazır giyim firmalarının dikiş kalitesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 197 deneğin %9,5’i kötü, %74’ü iyi, %15’i çok iyi deri kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 3,05’tir. Bu durum dikiş kalitesinin iyi algılandığını ortaya çıkarmaktadır.

119

REZAL KOÇ BASKI.indd 119

28.07.2010 16:01:34

Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü

3. Türk deri hazır giyim firmalarının ürün tasarımlarının nasıl
algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

4

2,00

Kötü

26

13,,0

ñyi

118

59,,0

Çok ñyi

30

26,,0

Toplam

200

1000.0

59
60
50
40
26

30
20

1
13

10

2

0
Çok Kötü

Kötü
ü

øyi

Mean

Stan
ndart Sapma

3,09

0,68
86

Çok øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının ürün tasarımlarının sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 196 deneğin %2’si çok kötü, %13’ü kötü, %59’u iyi, %26’sı çok iyi ürün tasarımları olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 3,09’dur. Bu
ürün tasarımlarının iyi algılandığını ortaya çıkarmaktadır.
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4.Türk deri hazır giyim firmalarının iş yapma bilgilerinin nasıl
algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok kötü

0

0

Kötü

78

39,00

ñyi

104

52,00

Çok ñyi

11

5,5

YanÜtsÜz

7

3,5

Toplam

200

100.0

60

52

50
39
40
30
20
5,5

10
0
Kötü

øyi

Çok øyi

Mean

Stan
ndart Sapma

2,66

0,58
85

Türk deri hazır giyim firmalarının iş yapma bilgilerinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 193 deneğin %39’u kötü, %52’si iyi, %5,5’i çok iyi iş yapma bilgilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,66’dır. Bu durum iş yapma bilgisinin bir başka deyişle ticaret bilgisinin kötü algılandığını ortaya çıkarmaktadır.
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5. Türk deri hazır giyim firmalarının kullandıkları teknolojinin nasıl
algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok kötü

0

0

Kötü

44

22,00

ñyi

126

63,00

Çok ñyi

26

13,00

YanÜtsÜz

4

2,0

Toplam

200

100.0

63

70
60
50
40
22

30

13

20
10
0
Kötü

øyi

Çok øyi

Mean

Stan
ndart Sapma

2,91

0,60
01

Türk deri hazır giyim firmalarının kullandığı teknolojinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 196 deneğin %22’si kötü, %63’ü iyi, %13’ü çok iyi teknoloji kullanıldığını belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,91’dir. Bu durum kullanılan teknolojinin sınırda iyi algılandığını ortaya çıkarmaktadır.
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6. Türk deri hazır giyim firmalarındaki yetişmiş eleman kalitesinin
nasıl algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

11

5,55

Kötü

74

37,,0

ñyi

93

46,,5

Çok ñyi

18

9,00

YanÜtsÜz

4

2,00

Toplam

200

1000.0

46,5

50
45
3
37

40
35
30
25
20
15
10

9
5,5

5
0
Çok Kötü

Kötü
ü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,6
61

0,72
26

Çokk øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının yetişmiş eleman kalitesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren
196 deneğin %5,5’i çok kötü, %37’si kötü, %46,5’i iyi, %9’u çok iyi olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,61’dir. Bu durum yetişmiş eleman kalitesinin kötü algılandığını ortaya çıkarmaktadır.
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7. Türk deri hazır giyim firmalarının kullandıkları pazarlama
tekniklerinin nasıl algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

11

5,55

Kötü

118

59,,5

ñyi

63

31,,5

Çok ñyi

8

4,00

Toplam

200

1000.0

9,5
59
60
50
40

31,5

30
20
5,5

10

4

0
Çok Kötü

Kötü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,3
34

0,65
52

Çok øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının kullandıkları pazarlama tekniklerinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap
veren 200 deneğin %5,5’i çok kötü, %59,5’i kötü, %31,5’i iyi, %4’ü çok iyi pazarlama teknikleri kullanıldığı belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,34’tür. Bu durum kullanılan pazarlama tekniklerinin kötü algılandığını ortaya çıkarmaktadır
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8. Türk deri hazır giyim firmalarının müşteri şikayetleri ile ilgili
tutumlarının nasıl algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

22

11,,0

Kötü

71

35,,5

ñyi

85

42,,5

Çok ñyi

11

5,55

YanÜtsÜz

11

5,55

Toplam

200

1000.0

42,5

45
35
5,5

40
35
30
25
20
15

11

10

5,5

5
0
Çok Kötü

Kötü
ü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,4
44

0,77
74

Çok
k øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının müşteri şikayetleri ile ilgili tutumlarının sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 189 deneğin %11’i çok kötü, %35,5’i kötü, %42,5’i iyi, %5,5’i çok iyi
tutumları olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise
2,44’tür. Bu durum müşteri şikayetleri ile ilgili tutumları kötü algılandığını ortaya çıkarmaktadır. Bu da bir evvelki soru olan pazarlama teknikleri üzerine olan
algılamaların sonucu ile paralellik göstermekte ve ciddi bir sorun olduğuna işaret etmektedir.
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9. Türk deri hazır giyim firmalarının yenilikçi olabilme yönlerinin
nasıl algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

4

2,00

Kötü

63

31,,5

ñyi

96

48,,0

Çok ñyi

37

18,,5

Toplam

200

1000.0

48

50
45
40
31
1,5

35
30
25

18,5

20
15
10

2

5
0

Çok Kötü
Ç

Kötü
ü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,8
82

0,74
44

Çok
k øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının yenilikçi olma yönlerinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren
200 deneğin %2’si çok kötü, %31,5’i kötü, %48’i iyi, %18,5’i çok iyi olarak belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,82’dir. Bu durum deri
hazır giyim firmalarının yenilikçi olma yönlerinin kötü algılandığını ortaya çıkarmaktadır.
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10. Türk deri hazır giyim firmalarının özgün tasarıma verdikleri
önemin nasıl algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

4

2,00

Kötü

74

37,,0

ñyi

81

40,,5

Çok ñyi

26

13,,0

YanÜtsÜz

15

7,55

Toplam

200

1000.0

4
45

40,5
7
37

4
40
3
35
3
30
2
25
2
20

13

15
10
5

2

0
Çok
k Kötü

Kötü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,7
70

0,73
34

Ç øyi
Çok

Türk deri hazır giyim firmalarının özgün tasarıma verdikleri önemin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap
veren 185 deneğin %2’si çok kötü, %37’si kötü, %40,5’i iyi, %13’ü çok iyi olarak belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,70’dir. Bu durum
deri hazır giyim firmalarının özgün tasarıma verdikleri önemin kötü algılandığını
ortaya çıkarmaktadır. Sektörün taklitçiliğe rağbet ettiğini gösteren bir bulgu olması bakımından önemlidir.
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11. Türk deri hazır giyim firmalarının reklam ve tanıtım
faaliyetlerinin nasıl algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

30

15,,0

Kötü

55

27,,5

ñyi

100

50,,0

Çok ñyi

15

7,55

Toplam

200

1000.0

50
50
45
40
35

27
7,5

30
25
20

15

15

7,5

10
5
0
Ç Kötü
Çok

Kötü
ü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,5
50

0,83
33

Çok
k øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının reklam ve tanıtım fafliyetlerinin sektörün
tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 200 deneğin %15’i çok kötü, %27,5’i kötü, %50’si iyi, %7,5’i çok iyi olarak
belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,50’dir. Bu durum
deri hazır giyim firmalarının reklam ve tanıtım faaliyetlerinin kötü algılandığını
ortaya çıkarmaktadır.
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12. Türk deri hazır giyim firmalarının çevreye duyarlılıklarının nasıl
algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

33

16,,5

Kötü

81

40,,5

ñyi

60

30,,0

Çok ñyi

11

5,55

YanÜtsÜz

15

7,55

Toplam

200

1000.0

45

40
0,5

40
35

30

30
25
20

16,5

15
10

5,5

5
0
Çok Kötü

Kötü
ü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,2
24

0,82
26

Çok
k øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının çevreye duyarlılıklarının sektörün tamamı
tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 185
deneğin %16,5’i çok kötü, %40,5’i kötü, %30’u iyi, %5,5’i çok iyi olarak belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,24’dür. Bu durum deri hazır giyim firmalarının çevreye duyarlılıklarının kötü algılandığını ortaya çıkarmaktadır. Bütün bulgular içinde en kötü ortalamaya sahip bulgunun çevre konusunda olması, imaj oluşumu açısından üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir
konu olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
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13. Türk deri hazır giyim firmalarının kurumsallaşma yönündeki
çalışmalarının nasıl algılandığını gösteren bulgular.
N

%

Çok Kötü

26

13,,0

Kötü

82

40,,5

ñyi

74

37,,0

Çok ñyi

7

3,55

YanÜtsÜz

11

5,55

Toplam

200

1000.0

40
0,5

45

37

40
35
30
25
20

13

15
10

3,5

5
0
Ç Kötü
Çok

Kötü
ü

øyi

Meean

Stan
ndart Sapma

2,3
33

0,77
72

Çok
k øyi

Türk deri hazır giyim firmalarının kurumsallaşma yönündeki çalışmalarının
sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya
cevap veren 189 deneğin %13’ü çok kötü, %40,5’i kötü, %37’si iyi, %3,5’i çok iyi
olarak belirtmişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 2,33’tür. Bu durum deri hazır giyim firmalarının kurumsallaşma yönündeki çalışmalarının kötü
algılandığını ortaya çıkarmaktadır.
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3.2.3. Sektör Üyelerinin Türk Deri Hazır Giyim Sektörüyle
İlgili Beklenti ve Kanılarına İlişkin Bulgular

1. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için yenilikçilik ve uyumun
önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

0

0

Önemsiz

4

2,,0

Önemli

67

333,5

Çok Önemli

129
9

644,5

Toplam

200
0

1000.0

64,5

70
60
50
33,5

40
30
20
10

2

0
Önemsiz

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,6
64

0,52
23

Çok Önemli

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için yenilikçilik ve uyumun önem derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan
bu soruya cevap veren 200 deneğin %2’si önemsiz, %33,5’i önemli, %64,5’i
çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise
3,64’tür. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için yenilikçilik ve uyumun
çok önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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2. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için çevreye duyarlılığın
önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

4

22,0

Önemsiz

0

0

Önemli

74
4

337,0

Çok Önemli

12
22

661,0

Toplam

20
00

1100.0

70

61

60
50
37
40
30
20
2

10
0

Çok Önemsiz
z

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,5
57

0,60
06

Çok Önemli

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için çevreye duyarlılığın önem derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan
bu soruya cevap veren 200 deneğin %2’si çok önemsiz, %37’si önemli, %61,’i
çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise
3,57’dir. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için çevreye duyarlılığın çok
önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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3. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için müşteri beklentilerinin
karşılanmasının önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

0

0

Önemsiz

0

0

Önemli

44

222,0

Çok Önemli

152
2

766,0

YanÜtsÜz

4

2,,0

Toplam

200
0

1000.0

76
80
70
60
50
40
30

22

20
10
0
Önemli

Çok Öne
emli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,7
78

0,41
14

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için müşteri beklentilerinin karşılanmasının önem derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya cevap veren 196 deneğin %22’si önemli, %76,’sı
çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise
3,78’dir. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için müşteri beklentilerinin
karşılanmasının çok önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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4. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için teknoloji ve bilginin
önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

4

22,0

Önemsiz

0

0

Önemli

48
8

224,0

Çok Önemli

14
48

774,0

Toplam

20
00

1100.0

74

80
70
60
50
40
24

30
20
2

10
0

Çok Önemsiz
z

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,7
71

0,57
74

Çok Önemli

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için teknoloji ve bilginin önem derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan
bu soruya cevap veren 200 deneğin %2’si çok önemsiz, %24’ü önemli, %74,’ü
çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise
3,71’dir. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için teknoloji ve bilginin
çok önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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5. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için yetişmiş elemanın
önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

0

0

Önemsiz

4

2,,0

Önemli

63

31,5

Çok Önemli

133
3

666,5

Toplam

200
0

1000.0

66,5
70
60
50
40

31,5

30
20
10

2

0
Önemsiz

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,6
65

0,51
19

Çok Önemli

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için yetişmiş elemanın önem derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan
bu soruya cevap veren 200 deneğin %2’si önemsiz, %31,5’i önemli, %66,5,’i
çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise
3,65’dir. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için yetişmiş elemanın çok
önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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6. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için bilinçli pazarlamanın
önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Önemsiz

4

2,,0

Önemli

44

222,0

Çok Önemli

152
2

766,0

Toplam

200
0

1000.0

Çok Önemsiz

76
80
70
60
50
40
22

30
20
2

10
0

Önemsiz

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,7
73

0,48
88

Çok Önemli

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için bilinçli pazarlamanın önem derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan
bu soruya cevap veren 200 deneğin %2’si önemsiz, %22’si önemli, %76,’ısı
çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise
3,73’dir. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için bilinçli pazarlamanın
çok önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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7. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için kaliteli üretimin önem
derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

4

22,0

Önemsiz

0

0

Önemli

30
0

115,0

Çok Önemli

16
66

883,0

Toplam

20
00

1100.0

83

90
80
70
60
50
40
30

15

20
10

2

0
Çok Önemsiiz

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,8
80

0,53
30

Çok Önemli

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için kaliteli üretimin önem derecesinin
sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu soruya
cevap veren 200 deneğin %2’si çok önemsiz, %15’i önemli, %83,’ü çok önemli
olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 3,80’dir. Bu
durum deri hazır giyim firmalarının imajı için kaliteli üretimin çok önemli olarak
düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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8. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için markalaşma ve
tanıtımın önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

4

22,0

Önemsiz

4

22,0

Önemli

26
6

113,0

Çok Önemli

16
66

883,0

Toplam

20
00

1100.0

83
90
80
70
60
50
40
30
13

20
2

10

2

0
Ço
ok Önemsiz

Önemsiz

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,7
77

0,57
73

Çok Önemli
Ö

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için markalaşma ve tanıtımın önem
derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik
olan bu soruya cevap veren 200 deneğin %2’si çok önemsiz, %2’si önemsiz,
%13’ü önemli, %83,’ü çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen
yanıtların ortalaması ise 3,77’dir. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için markalaşma ve tanıtımın çok önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır
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9. Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için vizyon ve liderliğin
önem derecesinin ne olduğu ile ilgili bulgular.
N

%

Çok Önemsiz

7

33,5

Önemsiz

11

55,5

Önemli

63
3

331,5

Çok Önemli

119

559,5

Toplam

20
00

1100.0

5
59,5
60
50
40

31,5

30
20
10

3,5

5
5,5

0
Ço
ok Önemsiz

Önemsiz

Önemli

Meean

Stan
ndart Sapma

3,4
48

0,76
63

Çok Önemli
Ö

Türk deri hazır giyim firmalarının imajı için vizyon ve liderliğin önem derecesinin sektörün tamamı tarafından nasıl algılandığını bulmaya yönelik olan bu
soruya cevap veren 200 deneğin %3,5’i çok önemsiz, %5,5’i önemsiz, %31,5’i
önemli, %59,5’i çok önemli olarak yanıt vermişlerdir. Bu soruya verilen yanıtların ortalaması ise 3,48’dir. Bu durum deri hazır giyim firmalarının imajı için
vizyon ve liderliğin önemli olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.
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3.2.4. Sektör Üyelerinin Hedef Pazarlarına göre Türk
Deri Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Algılamalarıyla
İlgili Karşılaştırmalı Bulgular
Çalışmanın bu bölümünde sormacada ki ‘’firmanız hangi pazar yada pazarlara yönelik çalışmaktadır?’’ sorusunun cevapları ile sektör üyelerinin Türk deri
hazır giyim sektörünün mevcut durumu ile ilgili görüşlerine ilişkin bulguların
tespit edildiği sorular arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını test etmek
için Kruskal Wallis H- testi uygulanmaktadır.
Kruskal Wallis H- testi iki ayrı sınıflandırılmış gruba yapılmaktadır. Deneklerin, Türk deri hazır giyim sektörüne yönelik algılamalarıyla ilgili sorulan on üç
soruya verdikleri cevaplar kötü ve iyi olarak iki ayrı sınıf altında guruplandırılmaktadır.
Deneklerden, Türk deri hazır giyim firmalarının imajını kötü algılayanların çalıştıkları pazarlara göre yapılan Kruskal Wallis H- testi sonucunda hiç bir öğede
anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bir başka deyişle Türk deri hazır giyim firmalarının imajını kötü algılayan denekler açısından çalıştıkları pazara göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bundan dolayı testin bulguları çalışmada ayrıntılı
olarak gösterilmemiştir.
Deneklerden, Türk deri hazır giyim firmalarının imajını iyi algılayanların çalıştıkları pazalara göre yapılan Kruskal Wallis H- testi sonucunda ise bazı öğelerde
anlamlı farklar bulunmaktadır. Test bulguları on üç öğeye göre ayrıntılı olarak
şöyledir:
1. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının kullandığı deri kalitesini nasıl
algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır giyim
firmalarının kullandığı
deri kalitesini nasıl
buluyorsunuz?

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara yönelik
çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı
Total

N

Mean Rank

114
56
17
187

94,49
91,39
99,29

Türk deri hazır giyim firmalarının kullandığı deri kalitesini
nasıl buluyorsunuz?
0,629
2
0,730
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Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının kullandığı deri kalitesinin algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar
bakımından anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
2. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının dikiş kalitesini nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır
giyim firmalarının
dikiş kalitesini nasıl
buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı
Total

N

Mean Rank

110
56
17
183

93,94
89,25
88,50

Türk deri hazır giyim firmalarının dikiş
kalitesini nasıl buluyorsunuz?
0,657
2
0,720

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının dikiş kalitesinin algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar bakımından
anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
3. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının ürün tasarımlarını nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır giyim
firmalarının ürün
tasarımlarını nasıl
buluyorsunuz

Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara yönelik
çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı
Total

N

Mean Rank

114
56
17
187

97,59
80,04
115,94

Türk deri hazır giyim firmalarının ürün
tasarımlarını nasıl buluyorsunuz
9,107
2
0,011
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Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının ürün tasarımları algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar bakımından
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalar, İç ve Rus pazarına çalışan firmalara
göre Türk deri hazır giyim firmalarının ürün tasarımlarını daha iyi bulmaktadırlar.
4. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının iş yapma bilgilerini nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.
Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Türk deri hazır
Rus Pazarı
giyim firmalarının iş
yapma bilgilerini nasıl Avrupa Pazarı
buluyorsunuz?
Total

N

Mean Rank

110
52
17
179

86,07
85,38
129,53

Chi-Square

Türk deri hazır giyim firmalarının iş yapma
bilgilerini nasıl buluyorsunuz?
14,054

Df

2

Asymp. Sig.

0,001

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının iş yapma bilgileri algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalar, İç ve Rus pazarına çalışan firmalara
göre Türk deri hazır giyim firmaların iş yapma bilgilerini daha iyi bulmaktadırlar.
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5. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının kullandıkları teknolojiyi nasıl
algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır
giyim firmalarının
kullandıkları
teknolojiyi nasıl
buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı

N

Mean Rank

110
56
17

93,51
92,32
81,15

Total

183

Türk deri hazır giyim firmalarının kullandıkları
teknolojiyi nasıl buluyorsunuz?
1,084
2
0,582

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının kullandıkları teknoloji algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
6. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının yetişmiş eleman kalitesini nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır
giyim firmalarındaki
yetişmiş eleman
kalitesini nasıl
buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı
Total

N

Mean Rank

114
52
17

97,51
72,46
114,79

183

Türk deri hazır giyim firmalarındaki yetişmiş
eleman kalitesini nasıl buluyorsunuz?
Chi-Square

13,953

df

2

Asymp. Sig.

0,001
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Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarındaki yetişmiş eleman kalitesi algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar
bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalar, İç ve Rus pazarına çalışan firmalara
göre Türk deri hazır giyim firmalarındaki yetişmiş eleman kalitesini daha iyi bulmaktadırlar. İç pazara yönelik çalışan firmalarda Rus pazarına yönelik çalışanlara göre Türk deri hazır giyim firmalarındaki yetişmiş eleman kalitesini daha iyi
bulmaktadırlar.
7. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının kullandıkları pazarlama tekniklerini nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır
giyim firmalarının
kullandıkları
pazarlama
tekniklerini nasıl
buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
N
yönelik çalışmaktadır?

Mean Rank

İç Pazar

114

93,90

Rus Pazarı

56

92,71

Avrupa Pazarı

17

98,88

Total

187

Chi-Square

Türk deri hazır giyim firmalarının
kullandıkları pazarlama tekniklerini nasıl
buluyorsunuz?
0,216

df

2

Asymp. Sig.

0,898

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının kullandıkları pazarlama teknikleri algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen
pazarlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
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8. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının müşteri şikayetleri ile ilgili
tutumlarını nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır giyim
firmalarının müşteri
şikayetleri ile ilgili
tutumlarını nasıl
buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı

N

Mean Rank

110
52
17

92,99
75,46
115,12

Total

179

Chi-Square

Türk deri hazır giyim firmalarının müşteri
şikayetleri ile ilgili tutumlarını nasıl
buluyorsunuz?
9,895

df

2

Asymp. Sig.

0,007

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının müşteri şikayetleri ile ilgili tutumları algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen
pazarlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalar, İç ve Rus pazarına çalışan firmalara göre Türk deri hazır giyim firmalarının müşteri şikayetleri ile ilgili tutumlarını
daha iyi bulmaktadırlar. İç pazara yönelik çalışan firmalarda Rus pazarına yönelik çalışanlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının müşteri şikayetleri ile ilgili
tutumlarını daha iyi bulmaktadırlar.
9. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının yenilikçi olabilme yönlerini
nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır giyim
firmalarının yenilikçi
olabilme yönlerini
nasıl buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı
Total

N

Mean Rank

114
56
17
187

99,31
83,39
93,32
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Türk deri hazır giyim firmalarının yenilikçi
olabilme yönlerini nasıl buluyorsunuz?
Chi-Square

3,776

df

2

Asymp. Sig.

0,151

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının yenilikçi olabilme yönleri algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar
bakımından anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
10. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının özgün tasarıma verdikleri
önemi nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.
Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı

Türk deri hazır
giyim firmalarının
özgün tasarıma
verdikleri önemi nasıl
Total
buluyorsunuz?

N

Mean Rank

107
52
17

95,91
66,58
108,91

176

Türk deri hazır giyim firmalarının özgün
tasarıma verdikleri önemi nasıl buluyorsunuz?
Chi-Square

17,119

df

2

Asymp. Sig.

0,000

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının özgün tasarıma verdikleri önem algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen
pazarlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalar, İç ve Rus pazarına çalışan firmalara göre Türk deri hazır giyim firmalarının özgün tasarıma verdikleri önemi daha
iyi bulmaktadırlar. İç pazara yönelik çalışan firmalarda Rus pazarına yönelik çalışanlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının özgün tasarıma verdikleri önemi
daha iyi bulmaktadırlar.
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11. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının reklam ve tanıtım faaliyetlerini nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.
Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç
Pazar
Türk deri hazır giyim
firmalarının reklam ve Rus Pazarı
tanıtım faaliyetlerini
Avrupa Pazarı
nasıl buluyorsunuz?
Total

N

Mean Rank

114
56
17
187

102,40
77,36
92,50

Türk deri hazır giyim firmalarının reklam ve
tanıtım faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Chi-Square

9,845

df

2

Asymp. Sig.

0,007

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının reklam ve tanıtım faaliyetleri algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar
bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
İç pazara yönelik çalışan firmalar, Avrupa ve Rus pazarına çalışan firmalara
göre Türk deri hazır giyim firmalarının reklam ve tanıtım faaliyetlerini daha iyi
bulmaktadırlar. Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalarda Rus pazarına yönelik çalışanlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının reklam ve tanıtım faaliyetllerini daha iyi bulmaktadırlar.
12. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının çevreye duyarlılıklarını nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır giyim
firmalarının çevreye
duyarlılıklarını nasıl
buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı
Total

N
107
52
17
176

Mean Rank
97,05
63,19
112,12
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Türk deri hazır giyim firmalarının çevreye
duyarlılıklarını nasıl buluyorsunuz?
Chi-Square

22,140

df

2

Asymp. Sig.

0,000

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının çevreye duyarlılıkları algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalar, İç ve Rus pazarına çalışan firmalara
göre Türk deri hazır giyim firmalarının çevreye duyarlılıklarını daha iyi bulmaktadırlar. İç pazara yönelik çalışan firmalarda Rus pazarına yönelik çalışanlara göre
Türk deri hazır giyim firmalarının çevreye duyarlılıklarını daha iyi bulmaktadırlar.
13. Türk deri sektörü üyelerinin çalıştıkları ve hedefleri olan pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının kurumsallaşma yönündeki
çalışmalarını nasıl algıladıklarını gösteren bulgular.

Türk deri hazır
giyim firmalarının
kurumsallaşma
yönündeki
çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz?

Firmanız hangi pazar
ya da pazarlara
yönelik çalışmaktadır?
İç Pazar
Rus Pazarı
Avrupa Pazarı

N

Mean Rank

107
56
17

98,09
72,36
102,50

Total

180

Chi-Square

Türk deri hazır giyim firmalarının
kurumsallaşma yönündeki çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz?
11,506

df

2

Asymp. Sig.

0,003

Bu sorunun analizinde, cevap veren deneklerin Türk deri hazırgiyim firmalarının kurumsallaşma yönündeki çalışmaları algılamasıyla, çalışılan ve hedeflenen pazarlar bakımından anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
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Avrupa pazarına yönelik çalışan firmalar, İç ve Rus pazarına çalışan firmalara göre Türk deri hazır giyim firmalarının kurumsallaşma yönündeki çalışmalarını daha iyi bulmaktadırlar. İç pazara yönelik çalışan firmalarda Rus pazarına yönelik çalışanlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının kurumsallaşma yönündeki çalışmalarını daha iyi bulmaktadırlar.

3.3. Araştırmanın Genel Değerlendirmesi
Türk deri hazır giyim sektörünün imaj analizi amacıyla Türk deri sektörünün
ileri gelenleriyle yapılan sormacanın bulgularından yola çıkarak varılan sonuçlar şu şekilde açıklanabilir:
İmaj zihinlerde oluştuğundan ve kişiye göre farklılıklar gösterdiğinden dolayı
öncelikli olarak deneklerin demografik özellikleri tespit edilmiştir. Sormacaya
katılan deneklerin sektör imajını değiştirebilme erkine sahip sektördeki güçlü
kurumların ortağı, yöneticisi yada en üst düzey çalışanları olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmanın beklentisini karşılayabilecek bir sonuçtur. Çünkü sektör imajını
oluşturan bütün içinde hiyerarşik olarak üst konumda olanların yapabilecekleri
alt konumda olanlara göre daha fazla ve etkindir. İkinci bulgu ise denekler değişime ve çalışmaya daha açık olan genç nüfustan oluşmaktadır. Üçüncü demografik bulgu ise deneklerin eğitim seviyelerinin lisans ve lisans üstü olmak üzere
genel ortalamanın çok üstünde olmasıdır. Bu bulguyu bütün sektöre oranlamak
akılcı olmayacaktır fakat deneklerin eğitim seviyeleri imaj çalışmalarına daha
bilinçli ve aktif katılacakları beklentisini arttırmaktadır. Son olarak deneklerin
çalıştıkları ve hedefledikleri pazarlar sorusunun yanıtı olarak alınan en yüksek
değerler İç pazar, Rus pazarı ve Avrupa pazarıdır. Bu bulguda dikkat edilmesi
gereken sormacaya katılanlar deri sektörünün bir çok alt sektörüne mensup kişiler olduklarından dolayı, İç pazar seçeneğini işareyetleyenler, genelde ihracat
yapan Türk deri firmaları ile çalıştıklarını ifade etmektedirler. Özellikle deri hazır
giyim sektörü firmalarının tedarikçileri bu kapsam içinde düşünülebilir. Deri sektörüyle ilgili istatistiklerden öğrenilen sonuçlar dolayısıyla Türk deri hazır giyim
firmalarının iç pazar ekonomik büyüklüğü ihmal edilebilir seviye derecesinde
küçüktür.
Bu demografik bulgulara sahip deneklerin Türk deri hazır giyim sektörünü
nasıl algıladıklarını ölçmek amacıyla on üç sorudan oluşan dörtlü ölçek hazırlanmış ‘çok kötü’den ‘çok iyi’ye uzanan bu ölçeği cevaplandırmaları istenmiştir.
Bu cevaplardaki bulgulara dayanarak Türk deri sektörünün mensuplarının,
Türk deri hazır giyim sektörünün kullandığı deri kalitesini, ürün tasarımlarını, dikiş kalitesini ve kullandıkları üretim teknolojisini iyi buldukları tespit edilmiştir.
Hedeflenenin ölçekteki ‘çok iyi’ cevabı olduğu dikkate alınarak bu olumlu so-
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nuçlar alt yapı ve hammadde bakımından hazır giyim sektörünün durumunun
iyi olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Fakat deneklerin, kötünün içinde en kötüden iyiye doğru bir sıralama yapılarak açıklanacak olan diğer sorularla ilgili algılamaları daha çok çalışılması gerektiğinin habercisidir.
Türk deri sektörünün mensuplarının, Türk deri hazır giyim sektörünün çevreye duyarlılığını, kurumsallaşma çabalarını, pazarlama tekniklerini, müşteri şikayetleri ile ilgili tutumlarını, reklam ve tanıtım çalışmalarını, yetişmiş eleman kalitesini, iş yapma bilgilerini, özgün tasarıma verdikleri önemi ve yenilikçi olabilme
yönlerini genel anlamda kötü bulduklarını beyan etmişlerdir. Bu bulgular sonucunda olumlu imaj oluşturmak için ele alınması gereken öğelerin neler oldukları
açıkça ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bu kadar çok öğenin olumsuz olması Türk
deri hazır giyim sektörünün öz imajının genel anlamda olumsuz olduğu sonucunu ortaya çıkarttığı söylenebilir.
Ayrıca sormacadaki bu on üç öğe ile, deneklerin çalıştıkları ve hedefledikleri
pazarlar bakımından anlamlı bir ilişkinin kurulup kurulamayacağı Kruskal Wallis
H- testi yoluyla bulunmaya çalışılmıştır. Türk deri sektörünün mensuplarının,
Türk deri hazır giyim sektörüne yönelik algılamalarıyla ilgili sorulan on üç soruya verdikleri cevaplar kötü ve iyi olarak iki ayrı sınıf altında guruplandırılmıştır.
Türk deri hazır giyim firmalarının imajını kötü algılayanların çalıştıkları pazarlara
göre yapılan Kruskal Wallis H- testi sonucunda hiç bir öğede anlamlı bir fark bulunmamıştır. Türk deri hazır giyim firmalarının imajını iyi algılayanlar açısından
çalıştıkları pazara göre bazı öğelerde anlamlı farklar bulunmaktadır.
Bu testin sonucunda verilen cevaplar ile çalışılan pazarlar bakımından, Türk
deri hazır giyim firmalarının kullandığı deri kalitesi, dikiş kalitesi, teknolojisi, pazarlama teknikleri ve yenilikçi olabilme yönleri bakımından anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Fakat Türk deri hazır giyim firmalarının ürün tasarımları, iş yapma bilgileri, yetişmiş eleman kalitesi, müşteri şikayetleri ile ilgili tutumları, özgün tasarıma verdikleri önem, reklam ve tanıtım faaliyetleri, çevreye duyarlılıkları ve kurumsallaşma yönündeki çalışmalarının algılanması bakımından çalışılan pazara göre anlamlı farklılık bulunmaktadır.
Bu anlamlı farklılık, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin algılanması hariç hep
aynı şekilde ortaya çıkmaktadır. İç pazara çalışanlar diğer pazarlara göre Türk
deri hazır giyim sektörünün reklam ve tanıtım faaliyetlerini daha başarılı bulmaktadır. Bunu sırasıyla Avrupa pazarına çalışanlar izlemekte; Rus pazarına çalışanlar ise en az olumlu algılayan gurubu oluşturmaktadır. Diğer öğeler için ise
Avrupa pazarına çalışanlar diğer pazarlara göre Türk deri hazır giyim firmalarının, yukarıda sayılan, anlamlı farklılık olan faaliyetlerini daha başarılı bulmakta;
bunu İç pazara çalışan firmalar izlemekte; Rus pazarına çalışan firmaların ise en
az olumlu algılamaya sahip oldukları ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç en büyük pazar olan Rus pazarı ile ilgili ciddi bir imaj sorunu olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
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Diğer taraftan İmaj oluşturmanın başat öğelerinin misyon ve vizyon bilinci
olduğu araştırmalarla belirlenmiş bir bulgudur. Bu bağlamda deneklerin vizyon
düşüncelerinin ne olduğunu anlamak ve olumlu imajın yaratılması için yapılması gereken çalışmaların önem derecesinin sıralandığı dörlü bir ölçekten oluşan
dokuz soru sorulmuştur.
Türk deri sektörünün mensuplarının, Türk deri hazır giyim sektörünün imajının olumlu olması için kaliteli üretim yapmasının, müşteri beklentilerini karşılamasını, markalaşma ve tanıtım faaliyetlerini uygulamasını, bilinçli olarak pazarlama yapmasını, teknoloji ve bilgiyi kullanmasını, yetişmiş eleman sayısını, kalitesini arttırmasını, yenilikçi, uyumlu bir yapıya sahip olmasını ve çevreye duyarlı olmasını çok önemli bulmaktadır. Bu çalışmaların dışında olumlu imaj oluşumu için denekler vizyon ve liderlik öğesinin yalnızca önemli olduğu kanısındadırlar. En son bulgunun, bütün imaj çalışmasının özü olan vizyon ve liderliğin
diğer öğelere göre daha az önemsenmesinin, çalışmaların başarı şansını azaltacağı ayrıca deneklerin imaj konusundaki bilinçlenme düzeylerinin yeteri kadar
oluşmadığını ifade etmesi açısından önemlidir.
Son olarak sormacadaki açık uçlu sorulara deneklerin verdikleri cevaplar genellikle yukarıda sıralanan öğelerin tekrarıdır. Bu bakımdan değişik bir fikri tespit edip, değerlendirmek için hazırlanan açık uçlu sorular neticesinde yukarıda
sıralanan öğelerin dışında bir bulguya rastlanmamıştır.
Türk deri sektörünün rakiplerinden ayıran özelliklerinin sıralanmasının istendiği açık uçlu soruya cevap veren denekler; Türk deri sektörünün en önemli
ayırt edici özelliklerinin, hızlı üretim, düşük adetlerde üretim kapasitesi, Rus ve
Avrupa pazarına lojistik yakınlık ve ucuz işçilik olarak belirtmişlerdir. Ayrıca imaj
için yapılması gerekenlerin neler olduğu açık uçlu sorusuna cevap veren denekler özellikle devlet desteği istemiş ve tanıtım konusunda daha fazla çalışılması
gerektiğini belirtmişlerdir.
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SONUÇ
İmaj, kişilerin zihinlerinde oluşan herhangi somut yada soyut bildikleri bir
konuyla ilgili resimdir. Zihinde oluşan imaj onu tanıyan kişilerle sınırlı ve değişkendir.
Bu bakımdan algılamaların ve karışık süreçlerin sonucunda zihinde oluşan
imaj kavramının ölçülmesi bilim açısından önemli bir sorun olarak durmaktadır.
Bu sorunla ilgili literatürde bir çok model yaratılmıştır ve çalışmalara da devam
edilmektedir. Bu ölçüm yöntemlerinin önemi, imajın öneminden kaynaklanmaktadır. Bir çok imaj çeşidi literatürde bulunmaktadır. Bu imaj çeşitlerinin ortak
fonksiyonu kişilerin tavır, tutum ve davranışlarını etkilemesidir. Bu etkilemenin
nasıl oluştuğu konusunda sosyal bilimlerde ve yakın zamanda pazarlama biliminde bir çok araştırma yapılmıştır.
Yapılan araştırmalarda algılamada bütünlük olduğu bundan dolayı kişi, ürün,
marka, kurum, sektör, ülke gibi imajların birbirini olumlu yada olumsuz şekilde
etkilediği ve kapsadığı sonucu ortaya konmuştur.
Bu bağlamda çalışma konusu olan sektör imajı basit bir tanımla kurum imajlarının toplamından oluşmaktadır. Bir başka deyişle bir sektörün dışarıya yansıttığı görüntü olan sektör imajı, sektör kimliği etkilerinin, çalışanlar, hedef guruplar ve kamuoyu üzerindeki sonucudur. Bu bakımdan sektör kimliği, saptanmış bir sektör felsefesi, uzun vadeli olarak belirlenmiş bir sektör hedefi ve tanımlanmış, istenen bir imaj temeline dayanmaktadır. Sektör imajını şekillendiren öğeler, sektör kimliği için oluşturulan, sektör felsefesi, sektörel tasarım, sektörel davranış ve sektörel iletişimden oluşmaktadır.
Çalışmanın amacını oluşturan olumlu imaj yaratma çabalarının sistemleştirilerek model haline getirilip bütün sektörlere uygulanabilir duruma getirilmesi
için örnek olarak Türk deri sektörü seçilmiştir.
Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra Türkiye için önem kazanan
ve son yirmi yıldır ülkenin ihracata dayalı en önemli sektörlerinden biri haline
gelen deri sektörü hem istihdam, hem ekonomik yapısı bakımından gelişim potansiyeli barındırmaktadır. Bir çok alt sektöre ayrılan deri sektörünün Türkiye
için Dünya’da rekabet gücü en yüksek, gelişime açık, fason üretimden, markalaşmaya doğru adımlar atan hazır giyim alt sektörü çalışmanın konusu olarak
seçilmiştir.
Türk deri hazır giyim sektörünün imajının tespiti ve olumlu imaj yaratma çabasının sistemleştirilerek model haline getirilmesi amacıyla literatür taraması,
sektör ileri gelenleriyle mülakatlar ve sektör karar vericileri ile sormaca yapılarak SPSS paket programı ile sonuçlar ortaya konmuştur.
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Bu bağlamda ekonomilerin küreselleştiği, birbirine bağımlılıkların arttığı,
ürünün yaşam halkasındaki hızının süratlendiği, çalışanların kuruma olan bağımlılıklarının azaldığı ve organizasyonların sosyal sorumluluklarına yönelik
oluşan toplumsal baskı gibi, son on yılda çok yaygınlaşan çevresel zorlayıcılar,
örgütler için stratejik olarak imaj oluşturmanın ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu
ihtiyaçtan ortaya çıkan sektör imaj oluşumu için güç odağı modeli deri hazır giyim sektörünün algılanan imajının tespiti için yapılan sormacaların bulgularıyla
karşılaştırılmıştır.
Özellikle örgütler açısından imajın yönetilmesi ciddi bir yönetim çalışması ve
pazarlama süreci içinde etkin bir değer haline gelmiştir. İmaj, dış katılımcıların
düşüncelerinde ortaya çıkan, gelişimi için örgüt üyelerinin temel oluşturduğu,
kurumun vizyonu, misyonu ve örgütsel değerlerinden oluşan kurum kimliğinin
bir algılanış biçimidir. Bu açıdan imajın en belirgin unsurlarını, bir örgütün gelecekte olmak istediği durumunu, idealini ve var olma nedenini açıklayan vizyonu,
onu diğer örgütlerden ayırt eden ve üstlendiği özel görevleri yansıtan misyonu,
sahip olduğu dünya görüşüne temel teşkil eden örgüt fesefesini, sosyal sorumluluklarını ifade etmeye yönelik düzenlenen iletişim stratejileri ve kurumsal
tasarımı oluşturmaktadır. Dolayısıyla imaj, kurumsal işleyiş için iki nedenden
dolayı önemlidir. Birincisi, bağlılıkları ortaya çıkarmak ve sürdürmek için gerekli
bilgileri sunarken, ikincisi örgütün sürekliliği için önemli olmaktadır.
Örgütlerin sürekliliği ve hedefleri yerine getirebilmesi sağlam hukuksal ve
düşünsel alt yapı ile kurulmaları gerektiği, çalışmada oluşturulan modelin anafikrini oluşturmaktadır. Türk deri sektörünün tamamının temsil edildiği, etkin bir
yapı gerçek anlamda bulunmamakta, sektör bölgesel olarak yada alt sektörler
branşlaşma temelinde örgütlendikleri gözlemlenmektedir. Bu örgütlerin kuruluş
amaçlarında birlik ve beraberlikten söz etmelerine rağmen beraber olamamaları, sektör üyelerine yapılan sormacada liderliğe az önem vermeleri sonucundan
da anlaşılabileceği gibi gerçek birlik oluşturma niyetinin olmadığı sonucunu çıkarmaktadır. Ayrıca bu örgütlerin misyon ve vizyon bildirilerinin bulunmaması
yada eksik olarak ifade edilmesi sektör imajı oluşturulması bakımından ciddi bir
sorun olarak durmaktadır. Yapılan sormacada da vizyon tarifinin imaj için çok
önemli olmadığı bulgusuna ulaşılması sektörün örgütlerinin neden bu konuyla
ilgilenmediklerinin anlaşılması bakımından açıklayıcıdır.
Sektörel tasarım olarak genel anlamda Türk deri hazır giyim sektörünü ifade
eden bir tipografi mevcut değildir. Bununla ilgili ayyıldızlı bazı çalışmalar yapılsa
bile başarı şansı olmayan genel kabul görmemiş, üzerinde küresel pazar algılamaları hesaplanmadan yapılan sektörü temsil eden logo yada tipografi çalışmaları yakın zamanda Turizm Bakanlığının ‘’Turkey’’in İngilizce hindi anlamına gelmesinden dolayı Türkiye adıyla okunması bile zor olan bir logoyu tanıtım amaçlı
kullanması sonucunu doğuracaktır yani yalnızca iç pazardakilerin anlayabilece-
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ği bir simge yaratılmış olacaktır. Sektörel tasarım çalışmalarının ve standartlarının oluşması için sektörel bir güç odağının telkinleri gerekmektedir.
Türk deri hazır giyim sektörü, çalışmada yapılan sormacadaki bulgulara dayanarak olumlu imaja sahip bulunan deri kalitesi, dikiş kalitesi, teknolojisi ve
tasarımlarıyla oluşturduğu ürünleri pazarlayarak kar amaç eden kurumlardan
oluşmaktadır. Kar elde edebilmek için kurumların verimli ve katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerekmektedir. En önemlisi bu sayılanlara ulaşabilmek için
ürünlerini iyi pazarlaması ihtiyacı vardır. Sektörün en çok sorunlu olarak algıladığı konu pazarlamadır. Kötü pazarlama teknikleri, iş yapma bilgisi eksikliği,
yetişmiş eleman sıkıntısı, müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi aşamasındaki tavırların olumsuz olması hem sektörün çalışmasını hem de imajını olumsuz
olarak etkilemektedir. Buradaki olumlu gelişme sektör ileri gelenlerinin müşteri
beklentilerini karşılamanın ve bilinçli pazarlamanın çok önemli olduğu kanısına
sahip olduklarını sormacada ifade etmeleridir.
Herhangi bir sektörde gelişim için finansal sağlamlık ve finansal destek en
önemli öğelerden biridir. Türk deri hazır giyim sektörü ana pazarı olan Rusya ile,
pazarın kendi özel durumundan dolayı kayıtdışı ve nakit akışla iş yaptığından
dolayı modern finans araçlarını kullanamamakta ve öz sermayesi ile iş yapmaktadır. Bunun imaja etkisi sektörün gücünün istatiksel olarak belirlenememesi ve
kayıtdışılığın getirdiği düzensizlik ve kurumlar arasında haksız rekabettir. Bu da
sonuçta etik sorunlara yol açmaktadır.
Etik açıdan deri hazır giyim sektörünün en büyük sorunu taklitçiliktir. Sektör
üyelerine yapılan sormacada da deri hazır giyim sektörünün yenilikçi olabilme
yönünün ve özgün tasarima verdiği değerin kötü olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca açık uçlu sorularda da sektör üyeleri taklitçiliğin kronik bir hal aldığını belirtmişlerdir. Bu yapı kurumlar arası güveni ve diyaloğu ortadan kaldırmakta ve ürün çeşitliliğini kısıtlayarak fiyata dayalı rekabeti getirerek kar marjlarının aşağı düşmesine, sektörü kalitesiz üretime teşvik eden bir yapıya büründürmektedir.
Türk deri hazır giyim sektörünün olumlu imaj yaratma çabası içinde herhangi bir sosyal sorumluluk çalışması bulunmamaktadır. Çevre ile ilgili ise bazı kurumlar İSO 14000 çevre standartını uygulamaktadırlar fakat deri hazır giyimcilerin çevreye duyarlı ürün konusunda çalışmaları bulunmamaktadır. Yapılan sormacada da çevreye duyarlılık konusunda algılamanın kötü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak olumlu bir imaja sahip olabilmek için çevreye duyarlılığın
çok önemli olduğu kanısı sektör üyelerince belirtilmiştir.
Sektör üyelerinin oluşturdukları örgütlerin, herkesin yaralanabileceği, gelişmeleri, pazarların durumunu, sektörün yapısını ortaya koyan eğitim amaçlı bir
veri tabanı bulunmamaktadır. Yalnızca ihracatçı birliklerinin hazırlamış oldukları
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çalışmalar mevcuttur. Ayrıca bütün sektörü ve çalışma konusunu oluşturan deri
hazır giyim sektörünün iletişim kurabileceği herhangi bir mecra da bulunmamaktadır. Kısaca olumlu imaj yaratabilmek için sağlanması gereken diyaloğun
oluşacağı bir platform gelişen iletişim teknolojilerine rağmen yaratılmamıştır.
Bu platformun eksikliği dolayısıyla sektör üyelerinin hem açık uçlu sorularda
hem de ölçekli sorularda en çok önem verdikleri fakat kötü olarak algıladıkları
deri hazır giyim sektörünün tanıtım ve reklam faaliyetleridir. Türk deri hazır giyim sektörünün de destek verdiği İstanbul İhracatçı birliklerinin sekreteryasıyla
yürütülen Türk derisini tanıtım amaçlı çalışmalar bir sinerji yaratmıştır. Böyle bir
ihtiyacın varlığını ve bilincini ortaya çıkarmıştır. Fakat yapılan çalışmaların başarısı sormacadan elde edilen bulgular dolayısıyla en azından sektör üyeleri tarafından yetersiz ve başarısız bulunmaktadır. Deri Tanıtım Grubu’nun yöneticileriyle yapılan mulakatta da böyle bir tanıtım kampanyası öncesi yalnız iç pazara
yönelik derinin nasıl algılandığına dair bir sormaca neticesinde planların oluşturulduğu ifade edilmiştir. Deri hazır giyim sektörü açısından ekonomik yapı içinde çok küçük bir paya sahip iç pazarın bu kadar önemsenmesi düşündürücüdür.
Sonuç olarak ‘’çeşitli hedef gruplarıyla doğrudan yada dolaylı ticari ilişkiler
geliştirmenin ilk şartı olumlu bir imaja sahip olunması gereğidir’’; varsayımından yola çıkarak oluşturulan ‘’Güç Odağı Modeli’ne göre çalışma neticesinde
olumsuz olarak bulunan Türk deri hazır giyim sektörünün imajının değiştirilmesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:
- Sektörün imajını oluşturacak hukuki temeli olan, örgütlenme şeması
açık, ekonomik yapısı belirlenmiş, maddi geliri kanunla sabitlenmiş, kamu ve
sektör üyelerinin fikir birliği ile örgütlenmiş açık ve sürekliliği olan bir yapıya
ihtiyaç vardır. Bu yapı çok başlılığı ortadan kaldıran ortak bilinci bilimsel temellerde hareket ettiren, eşgüdümü mantık ve dünyanın şartlarına göre oluşturan idari kadrosu ile sivil bir odak olmalıdır. Modelin birinci öğesi olan güç
odağının bir başka deyişle bu üst kurumun hem devlet hem de sektörün üyeleri tarafından maddi ve düşünsel olarak desteklenmesi, sağlıklı ve etkin bir
yapıda oluşturulmuş olması, sektör imajının nedeni olan hedeflenen sektör
kimliğinin oluşturulabilmesi için bir yükümlülüktür.
- Oluşturulacak olan bu odağın idarecilerinin ilk yapması gereken sektörün gerçeklerinden hareketle oluşturulacak bir misyon ve vizyon bildirimidir.
Bu bağlamda İstanbul Sanayi Odası meslek komiteleri sektör stratejileri geliştirme projesi dahilinde yayınlamış olduğu deri ve deri ürünleri raporunda
bütün sektör için bir misyon ve vizyon tarifi yapmıştır. Bu tarife göre sektörün
misyonu, butik üretim ve markalı ürün için özellikle araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık veren ve kurulu kapasitesini kullanan bir deri işleme sanayisi ile birlikte deri ürünlerinde mevcut esnek üretim yeteneğini geliştirmek,
tasarımda, sektörün öncü ülkeleri arasında yer almak ve rekabette en önemli
unsur olan insan kaynakları altyapısını ayırıcı üstünlük yaratan konuma getir-
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mektir. Sektörün vizyonu ise; derinin yeni merkezi olarak lider olduğu pazarlardaki konumunu korumak ve katma değeri yüksek özgün ürünlerle gelişmiş
ülke pazarlarında öncü rol oynamaktır demektedir.
- Misyon ve vizyon tarifinin sektöre verdiği yol haritasına göre oluşturulacak stratejiler dahilinde güç odağı, sektörü ifade eden görsel tasarımları oluşturmalı, bütün kurumlar tarafından bu tipografi ve logoların ve diğer görsel
kimlik elemanlarının uygulanması sağlanmalıdır.
- Sektörün hedefleri doğrultusunda pazarlardaki yeri tespit edilmeli, istatistiki gerçek veriler ortaya çıkarılmalı, bu verilerin ışığında uygulanması gereken pazarlama yöntemleri tespit edilerek üyelere eğitimle beraber anlatılmalıdır.
- Sektörün ekonomik yapısını ortaya çıkarmak için kayıtdışılığı sektör
üyelerinin ihtiyaçlarını gözetecek yöntemlerin kullanılmasıyla önlenmelidir.
Baskı grubu kimliğiyle sektörün yararını sağlayacak kamu ve bürokrasi ile iletişim kurulmalı, sektör kendini anlatmalıdır. Sektör üyelerinin modern finans
yöntemlerini kullanması konusunda eğitilmesi ve teşvik edilmesi gereklidir.
- Güç odağı olarak sektörün gelişmesinin önünde duran taklitçilik eğiliminin önlenmesi ve etik bir sorun olduğunun ifade edilmesi için gerekli eğitimlerin, yaptırımların uygulanması ve tasarımcıların teşvik edilmesi yönünde faaliyetler yapılması gerekmektedir.
- Sektörün iletişim stratejisi planı dahilinde olumlu imaj için sosyal sorumluluk projelerinde bulunması ya da yaratması gerekmektedir. Bu projelerin titizlikle ve uzun soluklu olarak takip edilmesi gerekmektedir.
- Derinin hem doğal malzeme olmasından dolayı hem de çevreyi kirletme
potansiyeli olan bir sektör ürünü olmasından dolayı güç odağı olarak ciddi
bir şekilde çevreyi koruma bilinci gösterilmeli bunun için devletten destek
istenmelidir. Ayrıca doğal yollarla üretilen ve doğaya en az zarar vererek yapılmış ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması olumlu imaj için çok faydalı
olacaktır.
- Sektör üyelerinin uluslararası kalite standartlarının, örnek olarak İSO verilebilir, dahilinde çalışması hem ürün kalitesini, hem müşteri odaklılığı, hem
de kurumların imajlarını etkileyeceğinden çok yararlıdır. Bundan dolayı güç
odağı bu standartların üyeler tarafından uygulanmasını olanak sağlayacak
düzenlemeler yapmalıdır.
- Sektör iletişim planının yapılması güç odağının olumlu imaj yaratmak
için en önemli görevlerinden biridir. Bundan dolayı hedef kitlelerin tespiti ve
onlara ulaşılacak en doğru mecraların seçilmesi birincil görevdir. İç iletişim
sırasında gerekli olan iletişim teknolojileri yazılı ve elektronik olarak hedefler doğrultusunda oluşturulmadır. Bunlar dergi, broşür, ilan, elektronik sayfa, elektronik mesajlaşma ve kısa cep mesajları sayılabilir. Gerekli olan eğitim
programlarının oluşturulması ve raporların ilan edilmesi de bu çalışma içinde
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sayılabilir. Dış iletişim olarak ise reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları ile kampanyalarının hedefler doğrultusunda oluşturulması ve kriz iletişim planının
oluşturulması güç odağının yapması gereken işler arasındadır.

Bütün bu icraatların sonucunun ölçümlenmesi sektör imajının değişim çalışmalarının doğru olarak yapıldığının ya da faydalı olduğunun anlaşılması bakımından şarttır. Burada ortaya çıkan sorun zihinlerde oluşan imajın neye göre
olumlu olduğu ve nasıl ölçüleceğidir.
Çalışmada bu sorun için bulunan cevap şu varsayıma dayanmaktadır:
‘’olumlu imaj ticari amaçlı bir sektör için satışı ve karlılığı arttıran imajdır’’. Bu
varsayıma göre sektörün istatistiki verilerinin önceki dönemlerle karşılaştırılmasıyla hedef pazarlardaki gelişme maddi olarak ölçülebilir.
Güç odağı imaj oluşum modeli dahilinde yapılan bütün çalışmalar önceden
hazırlanmış bir plana dayanmaktadır. Bu plan verilerin ışığinda her dönem yenilenmelidir. Çünkü sektör imajı kırılgan ve değişken bir yapıdır, ulusal ve küresel
pazarın etkileriyle değişmekte, değiştirmektedir.
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EK
TÜRK DERİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İMAJ ANALİZİ
1)

Yaşınız ?.......................

2)

Eğitim durumunuz?
1 İlköğretim

3)

2 Lise

3

Önlisans

4 Lisans

Deri sektöründe hangi bölümünde çalışmaktasınız?
1 Hamderi-Tabakhane

2 Deri kimyasalları

3 Deri makineleri

4 Deri hazırgiyim /mağazacılık 5 Saraciye
7 Deri finisaj

4)

6 Ayakkabı

8 Deri aksesuar 9 Tasarım

Çalıştığınız firmadaki konumunuz nedir?
1 Ortak

5)

5 Lisansüstü

2 Yönetici

3 Çalışan

Firmanız hangi pazar ya da pazarlara yönelik çalışmaktadır?
1 İç pazar

2 Rus pazarı

3 Avrupa pazarı

4 ABD pazarı

5 Uzakdoğu pazarı

6 Ortadoğu ve Arap pazarı
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Sektör İmajının Değiştirilmesi; Uygulama Örneği Türk Deri Sektörü

6) Aşağıdaki sorular hakkındaki görüşlerinizi belirtir misiniz?
Çok Kötü

Kötü

İyi

Çok İyi

Türk deri hazır giyim firmalarının kullandığı
deri kalitesini nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının dikiş
kalitesini nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının ürün
tasarımlarını nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının iş yapma
bilgilerini nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının
kullandıkları teknolojiyi nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarındaki yetişmiş
eleman kalitesini nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının
kullandıkları pazarlama tekniklerini nasıl
buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının müşteri
şikayetleri ile ilgili tutumlarını nasıl
buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının yenilikçi
olabilme yönlerini nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının
özgün tasarıma verdikleri önemi nasıl
buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının reklam ve
tanıtım faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının çevreye
duyarlılıklarını nasıl buluyorsunuz?
Türk deri hazır giyim firmalarının
kurumsallaşma yönündeki çalışmalarını nasıl
buluyorsunuz?
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7) Bir hazır giyim firmasının imajı için aşağıdaki unsurların önem derecelerini belirtir misiniz?
Çok Önemsiz

Önemsiz

Önemli

Çok Önemli

Yenilikçilik ve uyum
Çevreye duyarlılık
Müşterilerin beklentisi
Teknoloji ve bilgi
Yetişmiş eleman
Bilinçli pazarlama
Kaliteli üretim
Markalaşma ve tanıtım
Vizyon ve liderlik

8) Sizce Türk deri hazır giyim sektörünün en önemli sorunları nelerdir?
......................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
9) Sizce Türk deri hazır giyim sektörü rakiplerinden hangi özellikleriyle ayrılmaktadır?
........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
10) Türk deri sektörünün genel olarak imajını nasıl buluyorsunuz?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11) Türk deri sektörünün imajı için sizce neler yapılabilir?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
TEŞEKKÜR EDERİZ
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