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Globalizasyon sürecinin yarattığı etkiler sonucunda firmalar artık
pazarlama

uygulamalarında

stratejik

düşünce

ve

yönetime

ağırlık

vermektedirler. Ayrıca teknolojik gelişmeler de pazar ortamında sürekli
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Teknolojik
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uygulamalarındaki etkileri; yeni ürün sunumlarının artışı, düşük maliyetli
üretim ve ürünler arasındaki farklılaşmaların giderek azalmasıdır. Bu nedenle,
firmalar, ürünlerine özgü bir tüketici kitlesi ve bağlılık sağlamak için marka
yaratmaya gitmektedirler. Bununla birlikte, globalleşme ile başlayan değişim
sürecinin pazarlama uygulamalarındaki etkileri ise, uluslararası ve çok uluslu
firmaların ortaya çıkışı ve bu firmaların yerel pazarlarda faaliyete başlaması
şeklinde belirginleşmektedir.
Globalleşme ve uluslararası ticaret anlaşmaları sonucunda firmalar çok
daha güçlü bir rekabet ortamı ile karşı karşıya kalmaktadır. O kadar ki, artık
yerel pazarlarda dahi firmalar karşılarında güçlü global markalar ile karşı
karşıya kalmaktadır ve bu yüzden yeniden yapılanmaya gitmektedirler.
Uluslararası alanda rekabet eden firmalar için ise, etkin bir marka yönetimi ve
firmaya uygun marka stratejileri gerekmektedir.
Pazar koşulları markaları başarılı olmaya, başarılı olmayan markaları
ise piyasadan çekilmeye zorlarlar. Ulusal veya uluslararası pazar koşulları
altında marka firmaların rekabetçi üstünlüğü sağlanmasında en önemli unsur
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk hazır giyim sektöründe son yıllarda
markalaşma çalışmalarına önem verilmeye başlanmıştır. Türk hazır giyim
sektörü artık fason üretimi bırakıp, dünya tüketici eğilimlerini takip etmeye,
kendisine özgün tasarım ve koleksiyonlar hazırlayarak dünya pazarlarında
adını duyurmaya başlamıştır. Bu proje kapsamında marka stratejileri
incelenerek, Türk Hazır Giyim Sektöründeki markalaşma üzerine bir uygulama
yapılmıştır.

Anahtar

Kelimeler:

Marka,

Marka

Stratejileri,

Tekstil

Sektöründe

Markalaşma, Piyasa Yönetimi, Taahhüt.
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ABSTRACT
Doctoral Thesis
Doctor of Philosophy(PhD)
Thesis Title
Student’s Name SURNAME

Dokuz Eylül University
Graduate School of Social Sciences
Department of …………
……………. Program

As a result of the effects of the globalization process that is put forward,
the companies from now on emphasize the importance of strategic approach
and administration in their marketing applications. Technological developments
also bring forth the idea of

the continuous change in the marketing

ambient.The results of the technological developments in the marketing
applications are, an increase in the number of the offer of new products, lowcost production and reduction in the differences among the products. That is
the reason why the companies try to establish a new brand in order to ensure a
specific consumer segment and commitment. Nevertheless, the effects of this
change process as a consequence of globalization, are the emergence of
international and multinational companies and their crystallized initiation in
the local markets.
As an outcome of the globalization and international commercial treaties,
the firms are faced with a more demanding rivalry circumstances. In so much
as that, even now in the local markets, the strong global brands are so face to
face with each other that,they go further to reconstruct themselves. For the ones
which compete on international grounds,it is essential to have an effective brand
management and strategies that fit best with the company’s.
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The requirements of the market system enforce the brands to be thriving,
or withdraw if they can’t succeed. Brand mark confronts us with this most
crucial fact that it is the basis of rivalry on the marketing ground.Much more
emphasisis has been put on the branding studies through the years in Turkish
ready-wear sector. Turkish ready-wear sector has no longer any connection
with contract manufacturing. It has begun to make its name known among the
world markets with its differentiative collections and unique designs. In this
research project brand strategies are analyzed and an application has been done
on the branding in Turkish ready-wear sector.

Keywords: Brand, Brand Strategies, Branding Textile Sector, Market
Management, Commitment.
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As a result of the effects of the globalization process that is put forward,
the companies from now on emphasize the importance of strategic approach
and administration in their marketing applications. Technological developments
also bring forth the idea of

the continuous change in the marketing

ambient.The results of the technological developments in the marketing
applications are,an increase in the number of the offer of new products, lowcost production and reduction in the differences among the products.That is
the reason why the companies try to establish a new brand in order to ensure a
specific consumer segment and commitment. Nevertheless, the effects of this
change process as a consequence of globalization, are the emergence of
international and multinational companies and their crystallized initiation in
the local markets.
As an outcome of the globalization and international commercial treaties,
the firms are faced with a more demanding rivalry circumstances. In so much
as that, even now in the local markets, the strong global brands are so face to
face with each other that,they go further to reconstruct themselves. For the ones
which compete on international grounds, it is essential to have an effective
brand management and strategies that fit best with the company’s.
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The requirements of the market system enforce the brands to be thriving,
or withdraw if they can’t succeed. Brand mark confronts us with this most
crucial fact that it is the basis of rivalry on the marketing ground.Much more
emphasisis has been put on the branding studies through the years in Turkish
ready-wear sector. Turkish ready-wear sector has no longer any connection
with contract manufacturing. It has begun to make its name known among the
world markets with its differentiative collections and unique designs. In this
research project brand strategies are analyzed and an application has been done
on the branding in Turkish ready-wear sector.

Keywords: Brand, Brand Strategies, Branding Textile Sector, Market
Management, Commitment.
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