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Amaç – Bu çalışmanın amacı, doğum yıllarına göre sınıflandırılan X (1965 ile 1979 yılları arasında 
doğanlar) ve Y (1980 ile 1999 yılları arasında doğanlar) kuşaklarının marka kişiliği algılamalarını 
karşılaştırmaktır. Örnek işletme olarak Türkiye perakende sektörünün 2018 yılı ciro lideri BİM 
seçilmiştir. 

Yöntem – Araştırmanın veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan 
yüz yüze anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma kapsamında, BİM mağazalarını daha önce en 
az bir kez ziyaret etmiş 408 kişiye ulaşılmıştır. 

Bulgular – Gerçekleştirilen analizler sonucunda, X ve Y kuşaklarının marka kişiliği 
algılamalarında farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın temelde, marka kişiliği 
boyutlarından "Yetkinlik" boyutu bakımından gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Tartışma – Marka kimliğinin soyut bir parçası olan marka kişiliği, insanların algılarından 
oluşmaktadır. Dolayısıyla bu algıların kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmesi beklenen bir 
durumdur. İnsanların algılamalarında farklılık yaratan en önemli unsurlardan biri de şüphesiz 
yaşlarıdır. Araştırma sonucunda, doğum yıllarına göre sınıflandırılan, farklı bir geçmişe ve 
yetiştirilme tarzına sahip kişilerden oluşan X ve Y kuşaklarının, marka kişiliği algılamalarının da 
farklı olduğu ortaya konmuştur. 
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Purpose: The aim of this study is to compare the brand personality perceptions of the X (born 
between 1965 and 1979) and Y (born between 1980 and 1999) generations. As the case study, BİM 
that was turnover leader in Turkey's retail sector in 2018 has been selected. 

Design/methodology/approach – Face to face questionnaire technique, which is one of the 
quantitative research methods, is preferred as the data collection method of the research. The 
research included 408 participants who visited BİM stores at least once. 

Findings – As a result of the analyzes, it was found that there are differences in brand 
personality perceptions of generations X and Y. "Competence" , which is one of the dimensions 
of brand personality, can be higlighted as the basic  reason of this difference. 

Discussion – The brand personality, which is an intangible part of brand identity, consists of 
people's perceptions. Therefore, it can be seen that these perceptions can change from person to 
person and from society to society. One of the most important factors that make a difference in 
people's perceptions is undoubtedly their age. As a result of the research, it has been concluded 
that generations X and Y , which are classified according to their birth years, different 
backgrounds and upbringing styles, have different brand personality perceptions 
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