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Öz 

Rakiplerin artması yeni bazı stratejilerin uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu rekabet 
stratejilerinin başında ise marka gelmektedir. Çünkü güçlü markaya sahip olmak ile rekabette etkili 
olunabilmektedir. Güçlü marka ise tüketici tarafından tercih edilme ve bunun sürekli olması ile 
yakından ilgilidir. Tüketici kendinden bazı özellikler bulduğu markayı daha fazla tercih 
edebilmektedir. Tüketicinin kendisine benzer özellikleri öğrenebilmek için kullanılan yöntemlerden 
biride marka kişiliğidir. Marka kişiliği, işletmenin sahip olduğu markanın dışa dönük yüzü olarak 
insana ait karakter özellikleri ile markanın ilişkilendirilmesidir. Ayrıca markanın sadece kişilik 
özelliklerini oluşturmak rekabet için yeterli olmamakta markanın olumlu imaja sahip olması da 
gerekmektedir. Olumlu imaj ise işletmeye uluslararası marka olma yolunda yardımcı olabilmektedir. 
Bu çalışmada markanın sahip olması gereken kişilik özelliğinin marka imajı üzerindeki rolünü 
belirlenmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle markanın kişilik özellikleri tespit edilip 
marka imajı ile arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  
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Abstract 

The increase of competitors makes it necessary to implement some new strategies. The brand is one of 
the strategies of this competition. Because having a strong brand can be effective in the competition. 
The strong brand is closely related to the preference and persistence of the consumer. Some of the 
features of the consumer self-preferred brand more. One of the methods used to learn the characteristics 
similar to the consumer itself is the brand personality. Brand personality is the relation of the brand 
with the character traits of the brand as the outward facing of the brand. In addition, creating the 
personality characteristics of the brand is not sufficient to compete with the brand should have a 
positive image. The positive image can help the company to become an international brand. In this 
study, it is aimed to determine the role of the personality trait that the brand must have on brand image. 
For this purpose, the personality traits of the brand were determined and the relations between the 
brand image and the brand image were examined.   

Keywords: Consumer Behavior, Brand Personality, Brand Image. 
Received: 13.05.2019 
Accepted: 21.07.2019 

Suggested Citation:  
Can, P. (2019). The Role of Brand Personality on Integrated Brand Image, Journal of Social, Humanities 
and Administrative Sciences, 2(7): 452-473. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 


