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INTRODUCTION 

 
The aim of the study is to analyze the factors and results of the brand heritage in the textile 
sector perceived by consumers and business managers. 

The first comprehensive study on brand heritage was conducted in 2007 by Urde, Greyser and 
Balmer. Urde et al. brand heritage; the brand's past performance, long life, the basic values, 
symbol and beliefs in the history of the brand consists of five dimensions. Brand heritage; as a 
dimension of corporate brand identity. They emphasized the importance of heritage in the 
corporate branding process. Urde et al. a qualitative study. 

 
In 2011, Wiedmann et al. Conducted a quantitative study of the impact of brand heritage on 
consumers' attitudes and behaviors. In her research, the brand heritage; and their impact on 
brand image, consumer satisfaction and brand trust, and indirectly on brand loyalty, high 
willingness to pay and purchase intention. The model they developed is the starting point for 
future studies. 

 
Study questions; wiedmann et al. (2011). 1. Does brand heritage affect brand trust positively? 
2. Does brand heritage have a positive impact on customer satisfaction? 3. Trust your brand, do 
consumers have a positive impact on your purchase intentions? 4. Does customer satisfaction 
have a positive impact on consumers' purchasing intentions? 

LITERATURE REVIEW 

In 2014, ana Brand Heritage Concept and a Scale Assessment Towards Brand Heritage in 
Services ”, the main subject of the study, Wiedmann et al. (2011) 's brand heritage model and 
scale, developed in different cultures and sectors is the application and validation of the test.  
Quantitative research method was used to evaluate research models and hypotheses. he research 
was carried out on university students and data were collected by questionnaire method. Within 
the scope of the research, service brands (two bank brands) were selected as a different sector 
for the related model and reflective and formative measurement models were used together in 
the measurement of the variables.  
 
In the study findings, it was determined that the brand heritage scale developed by the authors 
was valid for different culture and product / service groups and this scale could be used in future 
studies. Brand heritage has positive effects on both customer satisfaction and brand confidence 
and indirectly the effect of brand heritage on consumers' purchasing intentions has been 
determined in the study results. 
 

In 2015, miras Corporate Heritage, Corporate Heritage Brands and Explanation of 
Organizational Heritage çalış describes corporate identity, corporate heritage brand and 
corporate heritage. He then worked with Neame (the UK's oldest brewery with 1698 
government agencies) and Tong Ren Tang (a traditional Chinese medicine brand known until 
1669). 



There is a real possibility that the institutional heritage scholarship area is open to influence and 
contribute significantly from other disciplines and theoretical perspectives. As a result, it 
expanded the existing literature further in terms of the following seven main dimensions. 

 
1. Conceptual (further specification of frameworks and categorisations: foundational and 

instrumental constructs/frameworks and their dynamics/connections)  
2. Empirical (further diversification into and cross-sectional/longitudinal comparison between 
different contexts: institutional, cultural, geographic etc.)  
3. Instrumental (further evaluation of managerial and non-managerial purposes and multi-
level impacts: economic, social, cultural etc.)  
4. Theoretical (further elaboration of multiple base theories and assumptions: see Figure 7 and 
Balmer 2013 and moreover the development of new theoretical perspectives)  
5. Methodological (further pluralisation of research paradigms and approaches: qualitative, 
quantitative, mixed-method; positivist, interpretive, critical etc.)  
6. Disciplinary (further examination/exploration of corporate heritage in the context of 
corporate marketing/corporate heritage marketing thought)  
7. Cross-Disciplinary (cross-fertilisation and enrichment between subject areas and 
disciplines: marketing, communication, management, organisation studies; social sciences and 
humanities)  
 

In 2015, İki Two Sides of the Medallion: Linking Corporate Brand Heritage to Consumers' 
Corporate Image Heritage, it connects the corporate image heritage of consumers to the 
corporate brand heritage of a company and aims to shed light on the role of consumer 
understanding in corporate brand heritage. Model, proposing the consumer's image heritage as 
an additional dimension and deepening the understanding of corporate heritage and proposing 
the consumer's image heritage.  
 

They described the theoretical development process of the Piaggio corporate brand and the 
scooter brand Vespa with a case study. Accordingly, the selected brand community was 
established in Portugal (founded in 1954). The data gathered among the members of the brand 
community is related to the consumer understanding, which is the legacy of corporate image.  

According to the case study research logic, various qualitative data sources have been used that 
address both consumers and company heritage perspectives (Piekkari et al. 2009). They believe 
that it is important to address the role of authenticity in determining future image and corporate 
and product brand heritage. 

In 2015, the question “Corporate Heritage Brand Management: Corporate Heritage Brands and 
Contemporary Corporate Brands ele raises the question: How do organizations manage 
corporate heritage? Interviews with senior managers are the primary source of information. 

The interview questions were: 

• How would you describe the essence of the corporate brand? 
• What do you do specifically to preserve the essence of the corporate brand? 
• How do you ensure the brand's longevity? 
• What is the role of innovation in strengthening the corporate brand? 



• How do you keep the brand up to date? 
 

The main contribution of the article is to identify several main differences between corporate 
heritage brands and heritage management of contemporary corporate brands. More generally, 
corporate heritage brands are more jealous and committed to protecting brand heritage using 
both brand architecture and brand standards. addition, the brand to put more stringent limits 
when renewing corporate heritage brands. 

 
Despite previous literature (Balmer, 2013) stressed the potential need for continued 
management perseverance, the article goes even further with structured evidence. Multiple 
nuances from multiple case studies and defining hitherto have been distinguished for corporate 
heritage in the management of corporate heritage brands. The nuances place special emphasis 
on: 
• Brand consultancy 
• Brand standards 
• Strict renewal limits 

In 2015, çalışma Restoring Luxury Corporate Heritage Brands: From Crisis to Rise çalışma; 
offers a holistic, three-stage, corporate heritage brand recovery framework. The conceptual 
framework to guide the recovery of the proposed corporate heritage brand is key concepts: 
corporate brand vision; core brand values and core brand capabilities. 
 
The purpose of this study is not only product brands as corporate, but also corporate heritage 
brands with luxury content. n this study Tiffany and Burberry were examined. Each corporate 
company goes through three stages: the process of establishment and prosperity, the crisis 
process and the process of healing a corporate brand. Together with Balmer, it entered the 
process of kronik chronicizing the organization brand:: a list of heritage brands for 
management.  
 
The major contribution of the study is to demonstrate the applicability of the three-stage 
framework for luxury heritage brands. Stage 1 often regain the vision of the corporate brand 
with the help of new brand leadership. Phase 2 reconnects to the core values that include 
heritage brand values. 3rd stage brand recovery process; To rebuild the brand capabilities 
appropriate for the completion of the three-stage corporate heritage. 
 
Historical analysis was made as the study method. The analysis of Tiffany and Burberry shows 
how luxury brands are corporate heritage can be lost and then restored. A three-stage, corporate 
heritage brand recovery process is a conceptual and grounded contribution. 
 

In 2017, in the study titled Mir Brand Heritage and Brand Trust on Intention to Purchase, 
Customer Satisfaction and Brand Loyalty çalış, the effects of brand heritage and brand trust on 
purchase intention, customer satisfaction and brand loyalty were revealed. For this purpose, an 
application was made with the participation of consumers living in 500 households in the white 
goods sector in Ankara.  
The data were collected by easy sampling method. Structural equation modeling was used for 
the hypothesis testing. As a result of the research; brand legacy and brand trust have been 
observed to directly affect the intention of purchasing, and the intention of purchasing directly 
affects customer satisfaction and brand loyalty. In addition, it has been found that brand heritage 



and brand trust have indirect effects on customer satisfaction and brand loyalty through 
purchase intention. 

 
RESEARCH DESIGN 

 
The design of the research method is described by Wiedmann et al. (2011). Qualitative and 
quantitative methods will be used. The research will consist of two stages, one preliminary test 
(qualitative) and one main study (quantitative and qualitative). In the pre-test, it is aimed to 
determine the companies that will be the subject of the analysis by focus group work. 

A 15-question questionnaire based on the study of Wiedmann et al will be developed to test 
hypotheses. After determining the companies that will be the subject of the study, in-depth 
interviews will be conducted with business executives about brand heritage. 

Within the scope of the study, the perception of consumers about brand heritage and the 
strategies of the company managers about their brand heritage will be presented. 

Data Analysis, data collected by survey method will be analyzed by partial least squares 
regression method (PLS). Focus group discussions and in-depth interviews will be analyzed by 
content analysis method.                                                                                                                        

Scientific Contribution of the Study; The concept of brand heritage is new in the literature, 
automotive, white goods, banking sector, despite the lack of work in the textile sector, the effect 
of the textile industry on the country's economy and image of the country, awareness and 
marketing strategies about brand heritage, unlike the studies in the literature, both consumer 
perception and to evaluate the awareness and perception of business executives about brand 
heritage and to use qualitative and quantitative methods together. 

 
The literature review will be conducted in December 2019 and the focus group interview will 
be conducted in January 2020 and the results will be reported in February 2020. During the 
Mach-April 2020 period, in-depth interviews with company executives; The survey is planned 
to be completed in Mach-April 2020 period. In May-June 2020 period, quantitative data 
analysis and in-depth interviews with business executives will be analyzed and doctoral thesis 
will be completed. 

LİMİTATİONS 

• The study was conducted only in the textile sector. 
• Carrying out the survey with easy sampling method. 
• A limited number of people with in-depth interviews and focus group interviews. 
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GİRİŞ 

Çalışmanın amacı tekstil sektöründe marka mirasının tüketiciler ve işletme yöneticileri 
tarafından algılanan faktörlerini ve sonuçlarını analiz etmektir.  

Marka mirası konusundaki ilk kapsamlı çalışma 2007 yılında Urde, Greyser ve Balmer 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Urde vd. marka mirasının; markanın geçmiş performansını, uzun 
ömrünü, temel değerlerini, sembolünü ve markanın tarihine yönelik inanışlarını kapsayan beş 
boyuttan oluştuğunu belirtmişlerdir. Marka mirasını; kurumsal marka kimliğinin bir boyutu 
olarak görmüşler. Kurumsal markalama sürecinde mirasın önemine vurgu yapmışlardır. Urde 
vd. nitel bir çalışma ortaya koymuşlardır.  

2011 yılında Wiedmann ve diğ., marka mirasının, tüketicilerin tutum ve davranışlarındaki 
etkisini ortaya koyan, nicel bir çalışma yapmışlardır. Araştırmalarında marka mirasının; marka 
imajı, tüketici tatmini ve marka güveni üzerindeki etkisi ve dolaylı olarak da marka sadakati, 
yüksek fiyat ödeme istekliliği ve satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymuşlardır. 
Geliştirdikleri model, ileride yapılacak olan çalışmalar için başlangıç niteliğindedir.  

Çalışma soruları; wiedmann ve diğerlerinin (2011) modeli dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

1. Marka mirası, marka güvenini olumlu yönde etkiler mi? 

2. Marka mirası, müşteri tatminini olumlu yönde etkiler mi? 

3. Marka güvenin, tüketicilerin satın alma niyetleri üzerinde olumlu etkisi var mı? 

4. Müşteri tatmininin, tüketicilerin satın alma niyetleri üzerinde olumlu etkisi var mı? 

LİTERATÜR TARAMASI 

2014 yılında “Marka Mirası Kavramı ve Hizmetlerde Marka Mirasına Yönelik Bir Ölçek 
Değerlendirmesi” çalışmanın ana konusunu, Wiedmann ve diğ. (2011)’nin geliştirmiş oldukları 
marka mirası modeli ve ölçeğinin, farklı kültür ve sektörde uygulanması ve geçerliliğinin 
sınanması oluşturmaktadır. Araştırma model ve hipotezlerinin değerlendirilebilmesinde nicel 
araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında ilgili model için farklı bir sektör olarak 
hizmet markaları (iki banka markası) seçilmiş ve değişkenlerin ölçümünde reflektif ile formatif 
ölçüm modelleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma üniversite öğrencileri üzerinde 
gerçekleştirilmiş, anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Çalışma bulgularında, yazarların 
geliştirmiş oldukları marka mirası ölçeğinin farklı kültür ve ürün/hizmet grubunda geçerli 
olduğu, ileriki çalışmalarda bu ölçeğin kullanılabileceği belirlenmiştir. Marka mirasının hem 
müşteri tatminini, hem de marka güvenini olumlu yönde etkilediği ve dolaylı olarak da marka 
mirasının, tüketicilerin satın alma niyetleri üzerindeki etkisi çalışma sonuçlarında saptanmıştır. 
 

2015 yılında “Kurumsal Miras, Kurumsal Miras Markaları ve Örgütsel Mirasın Açıklanması” 
adlı çalışmada kurumsal miras kimliği, kurumsal miras markası ve kurumsal miras 
açıklanmaktadır. Sonrasında İngiltere ve Çin'den önde gelen Neame (İngiltere'nin 1698 resmi 
kuruma sahip en eski bira fabrikası) ve Tong Ren Tang (1669 yılına kadar bilinen geleneksel 
Çin tıbbı kurumsal markası) ile vaka çalışması yapmıştır.  

Kurumsal miras bursu alanının, diğer disiplinlerden ve teorik bakış açılarından anlamlı bir 
şekilde katkıda bulunma ve bunlara etki etmeye açık olma gerçek bir olasılığı var.  
Sonuç olarak, mevcut literatürü aşağıdaki yedi ana boyut açısından daha da genişletmiştir.  



1. Kavramsal (çerçevelerin ve kategorizasyonların daha ayrıntılı tanımlanması: temel ve 
araçsal yapılar / çerçeveler ve bunların dinamikleri / bağlantıları). 

2. Ampirik (farklı bağlamlar arasında daha fazla çeşitlendirme ve kesitsel/uzunlamasına 
karşılaştırma: kurumsal, kültürel, coğrafi vs.). 

3. Araçsal (yönetsel ve yönetsel olmayan amaçların ve çok düzeyli etkilerin daha fazla 
değerlendirilmesi: ekonomik, sosyal, kültürel vs.) 

4. Teorik (çoklu temel teorilerin ve varsayımların daha da detaylandırılması: bakınız Şekil 
7 ve Balmer 2013 ve dahası, yeni teorik bakış açılarının geliştirilmesi) 

5. Metodolojik (araştırma paradigmalarının ve yaklaşımlarının daha fazla 
çoğullaştırılması: nitel, nicel, karma yöntem; pozitivist, yorumlayıcı, eleştirel vb.) 

6. Disiplin (kurumsal pazarlama / kurumsal miras pazarlaması düşüncesi bağlamında 
kurumsal mirasın daha fazla incelenmesi / araştırılması) 

7. Disiplinlerarası (konu alanları ve disiplinler arası gübreleme ve zenginleştirme: 
pazarlama, iletişim, yönetim, organizasyon çalışmaları; sosyal bilimler ve beşeri 
bilimler) 

2015 yılında “Madalyonun İki Yüzü: Kurumsal Marka Mirasını Tüketicilerin Kurumsal İmaj 
Mirasına Bağlamak” adlı çalışmada, tüketicilerin kurumsal imaj mirasını bir şirketin kurumsal 
marka mirasına bağlar ve tüketici anlayışının kurumsal marka mirasındaki rolüne ışık tutmak 
amacıyla hazırlanmış olup Urde ve arkadaşlarının (2007) kurumsal marka miras modelinde, 
tüketicinin imaj mirasını ek bir boyut olarak önermek ve kurumsal miras anlayışını 
derinleştirmek ve tüketicinin imaj mirasını önermektedir. Piaggio kurumsal markası ve scooter 
markası Vespa ile ilgili teorik gelişim sürecini vaka çalışması ile betimlemişlerdir. Buna göre 
seçilen marka topluluğu Portekiz'de kuruldu (1954'te kuruldu). Marka topluluğu üyeleri 
arasında toplanan veriler, kurumsal imaj mirası olan tüketici anlayışı ile ilgilidir. Vaka çalışması 
araştırma mantığına göre, hem tüketicilere hem de şirket mirasına bakış açılarına hitap eden 
çeşitli nitel veri kaynakları kullanılmıştır (Piekkari ve ark. 2009). Gelecekteki çalışmalarda imaj 
ve kurumsal ve ürün marka mirasının belirlenmesinde özgünlük rolünün ele alınmasının önemli 
olduğuna inanıyorlar. 

 
2015 yılında, “Kurumsal Miras Marka Yönetimi: Kurumsal Miras Markaları ve Çağdaş 
Kurumsal Markalar” isimli çalışmanın ele aldığı soru şudur: Kuruluşlar kurumsal mirası nasıl 
yönetirler? Üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmeler birincil bilgi kaynağıdır. 

Görüşme soruları şunlardı: 

• Kurumsal markanın özünü nasıl tarif edersiniz? 
• Kurumsal markanın özünü korumak için özel olarak neler yapıyorsunuz? 
• Markanın uzun ömürlü olmasını nasıl sağlıyorsunuz? 
• Kurumsal markanın güçlendirilmesinde yenilikçiliğin rolü nedir? 
• Markayı nasıl güncel tutuyorsunuz? 

 
Makalenin ana katkısı kurumsal miras markaları ve çağdaş kurumsal markaların miras yönetimi 
arasındaki birkaç tane ana farklılığın belirlenmesi. Daha genel olarak, kurumsal miras markaları 
daha kıskanç ve hem marka mimarisini hem de marka standartlarını kullanarak marka mirasını 
korumada kararlı. Ayrıca, kurumsal miras markaları yenileme yaparken daha sıkı sınırlar 
koymak marka. Daha önceki literatüre rağmen (Balmer, 2013) potansiyel ihtiyacı vurguladı 



aralıksız yönetim azmi makale yapılandırılmış kanıtlarla daha da ileri gidiyor. Birden fazla vaka 
çalışmasından ve tanımlayarak şimdiye kadar olmayan farklı nüanslar kurumsal miras 
markalarının yönetiminde şirket mirası için ayırt edildi. Nüanslar aşağıdakilere özel vurgu 
yapmaktadır: 

 
• Marka danışmanlığı 
• Marka standartları 
• Daha sıkı yenileme sınırları 

 
2015 yılında, “Lüks Kurumsal Miras Markalarını Restore Etmek: Krizden Yükselişe” adlı 
çalışma; bütünsel, üç aşamalı, kurumsal miras marka kurtarma çerçevesi sunmaktadır. Önerilen 
kurumsal miras markasını geri kazanmaya rehberlik edecek kavramsal çerçeve anahtar 
kavramlar: kurumsal marka vizyonu; çekirdek marka değerleri ve çekirdek marka yetenekleri. 

 
Bu çalışmanın amacı kurumsal olarak sadece ürün markaları değil, özellikle lüks içeriğe sahip 
kurumsal miras markalarıdır. Bu çalışmada Tiffany ve Burberry incelenmiştir. Her kurumsal 
firma üç aşamadan geçer: kurulma ve refah süreci, kriz süreci ve kurumsal bir marka iyileşme 
süreci. Bu durum Balmerle birlikte “Kurumun kronikleştirilmesi marka” sürecine girdi: 
yönetim için miras markaların listesi. Çalışmanın en büyük katkısı lüks içerikteki miras 
markaları için üç aşamalı çerçevenin uygulanabilirliğinin gösterilmesidir. 1. aşama genellikle 
yeni marka liderliği yardımı ile kurumsal markanın vizyonunu yeniden kazanmak. 2. aşama 
miras marka değerlerini içeren temel değerlere tekrar bağlanıyor. 3. aşama marka kurtarma 
süreci; üç aşamalı kurumsal mirasın tamamlanması için uygun marka yeteneklerini yeniden inşa 
etmek. 
 
Çalışma methodu olarak tarihsel analiz yapılmıştır. Tiffany ve analizleri Burberry lüks 
markaları nasıl olduğunu gösteriyor kurumsal miras kaybedilebilir ve sonra restore. Üç aşamalı, 
kurumsal miras marka geri kazanım süreci bir kavramsal ve topraklanmış katkı. 
 
 
2017 yılında, “Marka Mirası ve Marka Güveninin Satın Alma Niyeti, Müşteri Tatmini Ve 
Marka Sadakati Üzerindeki Etkileri” adlı çalışmada marka mirası ve marka güveninin satın 
alma niyeti, müşteri tatmini ve marka sadakati üzerindeki etkileri ortaya çıkarılmıştır. Bu 
amaçla, Ankara ilinde beyaz eşya sektörüne yönelik 500 ayrı hanede yaşayan tüketicilerin 
katılımıyla bir uygulama yapılmıştır. Araştırmada veriler kolayda örnekleme metoduyla 
toplanmıştır. Hipotezlerin testleri için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma 
sonucunda; marka mirası ve marka güveninin satın alma niyetini, satın alma niyetinin de 
müşteri tatmini ve marka sadakatini doğrudan etkilediği gözlemlenmiştir. Ayrıca, marka mirası 
ve marka güveninin satın alma niyeti üzerinden müşteri tatmini ve marka sadakati üzerinde de 
dolaylı etkileri olduğu tespit edilmiştir. 
 
ARAŞTIRMA TASARIMI 

Araştırma yönteminin tasarımı, Wiedmann ve diğ. (2011)’nin çalışmasına dayanmaktadır. Nitel 
ve nicel yöntemler kullanılacaktır. Araştırma, bir ön test (nitel) ve bir ana çalışmayı (nicel ve 
nitel) kapsayan iki aşamadan oluşacaktır. Ön testte öncelikle odak grubu çalışması yapılarak 
analize konu olacak firmaların belirlenmesi amaçlanmaktadır.  



Wiedmann ve diğ.’nin çalışmasına dayanan 15 soruluk anket hipotezleri test etmek amacıyla 
geliştirilecektir. Çalışmaya konu olacak firmalar belirlendikten sonra işletme yöneticileri ile 
marka mirası konusunda derinlemesine görüşmeler yapılacaktır. 

Çalışma kapsamında tüketicileri marka mirası konusundaki algısı ve firma yöneticilerinin 
kendi marka mirasları konusundaki stratejileri ortaya konulacaktır. 

Verilerin Analizi, anket yöntemi ile toplanan veriler kısmi en küçük kareler regresyon yöntemi 
(PLS) ile analiz edilecektir. Odak grup görüşmeleri ve derinlemesine görüşmeler içerik analizi 
yöntemi ile çözümlenecektir. 

Çalışmanın Bilimsel Katkısı; marka mirası kavramının literatürde yeni olması, otomotiv, beyaz 
eşya, bankacılık sektörlerinde çalışmalar yapılmasına rağmen tekstil sektöründe çalışma 
yapılmamış olması, tekstil sektörünün ülke ekonomisine ve ülke imajına etkisi, marka mirası 
konusunda farkındalık ve pazarlama stratejilerine katkısı, literatürde yer alan çalışmalardan 
farklı olarak hem tüketici algısını hem de işletme yöneticilerinin marka mirası konusundaki 
farkındalığını ve algısını değerlendirecek olması, nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılacak 
olmasıdır. 

Çalışmanın literatür taramasına ilişkin kısmı Aralık 2019, odak grup görüşmesi Ocak 2019 
döneminde gerçekleştirilerek sonuçlar Şubat 2019’da raporlaştırılacaktır. Firma yöneticileri ile 
derinlemesine görüşmelerin Mart-Nisan 2020 döneminde; anket çalışmasının da eş zamanlı 
olarak Mart-Nisan 2020 döneminde tamamlanması planlanmaktadır. Mayıs-Haziran 2020 
döneminde nicel verilerin analizi ve işletme yöneticileri ile yapılan derinlemesine görüşmelerin 
çözümlemesi yapılacak ve doktora tezi tamamlanacaktır. 

SINIRLILIKLAR 

• Çalışmanın tekstil sektörü özelinde yapılmış olması. 
• Anket çalışmasının kolayda örneklem yöntemi ile yapılması. 
• Derinlemesine görüşme ve odak grup görüşmesi yapılan kişilerin sınırlı sayıda olması. 


