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Özet 
Taklit ürün ticareti; küreselleşme ve markalaşma, ilerleyen üretim teknolojisi, 

yüksek karlılık, düşük risk ve cezalandırılma gibi nedenlerle küresel çapta ve baş 
döndürücü hızla artmaktadır. Taklit ürün üreticileri; geliştirme ve tutundurma 
faaliyetlerine bütçe ayırmadan, ürettikleri markanın avantajlarını kullanmaktadır.  Taklit 
ürün tüketici grubunun bir kısmı da turistlerdir. Çalışmanın yürütüldüğü Fethiye’de, 
turizm hareketliliğinin başlamasıyla taklit ürün satan mağazaların ve pazar tezgâhlarının 
sayısının arttığı; turizm hareketliliğinin bitmesi ile azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, 
Fethiye ilçesindeki taklit ürün satıcılarının hedef kitlesinin büyük oranda yabancı 
turistler olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışma, İngiliz turistlerin taklit ürün satın 
alma davranışlarını incelemek amacıyla; Fethiye’ye tatil için gelip konaklayan ve taklit 
ürün satın alan 109 İngiliz turist ile yürütülmüştür.  Araştırma verileri, soru formu ile 
elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre turistlerin taklit ürün satın alma sebebinde 
fiyatın önemli bir etken olduğu; yarısından çoğunun taklit ürün satışının Türkiye 
ekonomisine katkı sağladığını düşündüğü, taklit ürün ticaretini onayladığı ve taklit 
ürünlerin kalitesinden memnun kaldıkları belirlenmiştir. 
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Abstract 
 The trade of imitation products is increasing rapidly in global scale due to some 
reasons such as  globalization and branding, advancing production technology, high-
profit, low risk and low legal sanctions. Manufacturers of imitation products use the 
advantages of the brand name they produce without a budget of development and 
promotion activities. Tourists are among consumer group of imitation products. In 
Fethiye where this study was conducted, it was observed that the number of stores and 
markets in which imitation products were sold increased with the beginning of holiday 
season and this number decreased with the end of the season. This observation led to 
the thought that the target group of dealers of imitation products was foreign tourists.  
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This study was carried out with 109 British tourists taking their holiday in Fethiye, to 
examine their purchase behavior towards imitation products. The research data was 
collected by a questionnaire. According to the study results, it was determined that 
price was an important factor in tourists’ purchasing imitation products; more than half 
of the tourists thought imitation products would contribute to the economy of Turkey; 
that they approved trade of imitation products and they were satisfied with the quality 
of imitation products. 
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