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Basın Bülteni 
 

Kadınlar  kot pantolon için ortalama 99 TL 

harcarken, erkekler 102 TL harcıyor 

 

GfK Tüketici Paneli Ekim 2016 – Mart 2017 verilerine göre kot pazarı1, 

tekstil ürünleri toplam cirosunun %5,7’sini oluşturmaktadır. Kot ürünlerine 

baktığımızda ise toplam kot pazarı cirosunun %89’u kot pantolondan 

gelirken %3’ü kot etekten geliyor. 

 

 

                                                      

 

1 Toplam Kot; Kot Pantolon, Kot Ceket, Kot  Etek, Kot Elbise, Kot Şort. 
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Her 4 erkekten 3’ü son 1 yılda kot pantolon satın aldığını belirtiyor 

 

GfK Moda Araştırması 2016 verilerine göre, hazır giyimde kıyafet türlerine 

göre yapılan alışveriş sonuçlarına baktığımızda her 2 kadından biri (%51) 

son 1 yılda jean / kot pantolon satın aldığını belirtmektedir. Bu oran 

erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir. Yaklaşık her 4 erkekten 3’ü (%73) 

son 1 yıl içinde jean / kot pantolon satın aldığını beyan etmiştir. 

 

AB Sosyo ekonomik statü grubundaki kadınların jean / kot pantolon için 

harcadığı ortalama fiyat 117,7 TL. iken C1C2D SES grubundaki kadınların 

harcadığı ortalama fiyat 80,6 TL’dir. Toplamda kadınların bir jean için 

harcadığı fiyatın ortalaması 99,2 TL’dir. 

 

AB Sosyo ekonomik statü grubundaki erkeklerin jean / kot pantolon için 

harcadığı ortalama fiyat 111,9 TL.’dir. C1C2D SES grubundaki erkeklerin 

harcadığı ortalama fiyat ise 92,2 TL. Toplamda erkeklerin bir jean için 

harcadığı fiyatın ortalaması 102,1 TL’dir. 
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GfK  

 

GfK, müşterilerinin daha akıllı kararlar almalarını sağlayan pazar ve tüketici bilgileri 

alanında güvenilir bir kaynaktır.  13,000’i aşkın pazar araştırma uzmanı, işlerine 

duydukları tutkuyu, GfK’nın veri bilimi alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle 

birleştirmektedir. Böylelikle GfK, 100’ün üzerinde ülkeden topladığı yerel pazar bilgileri ile 

eşleştiğinde son derece önemli sonuçlar veren küresel iç görüler sunabilmektedir. 

Kullandığı yenilikçi teknolojiler ve veri bilimi sayesinde GfK, büyük verileri akıllı verilere 

dönüştürerek, müşterilerinin daha rekabetçi olmasına ve tüketici deneyimi ve 

seçeneklerini zenginleştirmesine olanak tanımaktadır. 

www.gfk.com/tr , https://twitter.com/gfkturkiye 

 

GfK Moda Araştırması 2016 Hakkında 

Tüketicilerin hazır giyim satın alma alışkanlıklarını, marka bilinirlik & kullanımlarını, marka 

konumlandırmalarını ve kullandıkları iletişim kanallarını anlamak amacıyla 12 farklı ilde 

ABC1C2D SES grubundan 15 yaş ve üzeri 1289 tüketiciyle yüz yüze ve online araştırma 

teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sahası Haziran 2016’da 

yapılmıştır. 

 

GfK Tüketici Paneli Hakkında 

GfK Tüketici Paneli, TÜİK’in İstatistiki  Bölge Birimleri Sınıflamasına göre (NUTS) Türkiye 

temsili olarak Türkiye’deki kentlerde ve kırsal alanda yaşayan (köyler hariç) tüm 

hanelerin hızlı tüketim ürünleri ve tekstil ürün gruplarındaki tüm alışverişlerini, 10.000 

hanesi ile takip etmektedir. 10.000 hanenin tamamında barkod okuyucular bulunmaktadır 

ve bu ürün gruplarındaki barkodlu ve barkodsuz satılan tüm ürünler, marka, tip, biçim, 

çeşit, tat, koku, paket tipi, paket büyüklükleri gibi farklı özellikleri ile takip edilip, çok 

detaylı analizler  yapılabilmektedir. 

 

Raporlama ve Ağırlıklandırma Kriterleri: 

 7 coğrafi bölge, İstanbul, Ankara ve İzmir detayı 

 Bölge nüfus yoğunluğu 

 Yaş, Cinsiyet, Eğitim ve SES 

http://www.gfk.com/tr
https://twitter.com/gfkturkiye
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