
İŞ GİYİMİ
KURALLARI
ARAŞTIRMASI
Millenniallar Hala Takım Elbise
Gerektiğini Düşünüyor mu?





vurduğu Supreme Flex™ lansmanı ile

inovasyona verdiği önemi perçinlemiştir.

Marka, #DockersAlwaysOn mantrasıyla

erkeklere yollarına çıkan her türlü zorluğa

hazır olmaları için ihtiyaç duydukları özgüveni

ve rahatlığı vermiştir.

 

Yenilikçi pazar yönelimli tasarımı geliştiren 30

yılı aşkın deneyim sayesinde… Smart Series™,

Dockers®’ın çeşitli tarzlarda ve her türlü

duruma uyum sağlayan dâhi ürün teknolojisini

gösterir. Bir fikri hayata geçirmenin hiç

olmadığı kadar olumlu etki yarattığı bir

dünyada, yeni bir girişimciler nesli ortaya çıktı.

Dockers®, onları destekleyen, başarılı olmak

için ihtiyaç duydukları özgüveni ve esnekliği

veren markadır.

 

 Dockers® bu akıma “Dünyayı Değiştirmek İçin

Takım Elbiseye İhtiyacın Yok” kampanyası ile

öncülük ediyor. Bu, Dockers®’ın chino

pantolonlarının temsil ettiği modern, rahat ve

tutkuyla hareket eden yaklaşım ile takım

elbiselerce temsil edilen klasik ve geleneksel

değerler arasında destansı bir düello. Her gün

insanların zihninde gerçekleşen bir yüzleşme.

Dockers®, 30 yılı aşkın bir süredir chino

pantolon denince akla ilk gelen markalar

arasında otorite kabul ediliyor. Levi Strauss &

Co ailesinin parçası olarak, Dockers® lansmanı

ilk önce jean ve takım elbise arasında

alternatif bir çözüm olarak 1986’da San

Francisco’da yapılmıştır.

 

Dockers®, Amerika’nın her noktasındaki

25.000 İK müdürüne sekiz sayfadan oluşan bir

"İşyerinde Rahat Giyim Kılavuzu" gönderir ve

onlara ve çalışanlarına ilk adım olarak sadece

Cuma günlerinde takım elbiselerini chino ile

değiştirmelerini önererek Serbest Cuma

(Casual Friday) hareketini başlatır. Dockers®

rahat giyimi iş ortamına entegre ederek

doğmuştur.

 

Dockers® markası, üstün rahatlık ve çok yönlü

tarz seçimine öncelik verirken, kaliteden ödün

vermeden çok geniş bir yelpazede chino

pantolon ve kıyafetler sunar.

Dockers® markası, 2017 sonbaharında

gerçekleştirilen başarılı Smart 360 Flex™’

lansmanının ardından, Smart Series

platformunun kurulumu ve gelecek nesil

esnekliğin damgasını 

HER ŞEYİN
BAŞLADIĞI AN

Her Zaman Şık. Her Zaman Hazır. #AlwaysOn.
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MILLENNIALLAR
HALA TAKIM
ELBİSEYE İHTİYAÇ
DUYUYOR MU?

Çalışma Kapsamı

yanıt veren yeni seçeneklerle takviye

edilmiştir.  Araştırmanın sonucu gösteriyor ki,

ankete katılan her 10 erkekten 8’i, bilhassa

Millenniallar, klasik takım elbiseye ve kravata

alternatif ararken, iş ve kişisel hayatlarını

birleştirmenin daha rahat bir yolunu bulmak

için de çaba sarf ediyorlar. 

Şirketlerin kıyafet kuralları da bu gerçeği

yansıtıyor. Avrupa’nın büyük kurumları halen

sıkı, resmi kıyafet politikalarını sürdürürken,

diğer şirketler  yıllardır iş yerinde rahat giyime

müsaade eden daha esnek bir yaklaşımı

benimsiyor. En azınadn ABD ve Avrupa’da

ortaya çıkan ve 80’lerin sonunda 90’ların

başında Dockers® tarafından teşvik edilen

‘Serbest Cuma (Casual Friday)’ gibi

konseptleri uyguluyor.

SAYFA 1

Erkeklerin işte resmi bir görüntü vermeleri

gerektiğinde, takım elbise her zaman

kusursuz seçim olmuştur. Bunun nedeni belki

karar vermenin veya diğer kıyafetlerle

birleştirmenin çok zor olmaması, belki de

geleneksel olarak güç, statü ve bilgi ile

ilişkilendirilmiş olmasıdır. Ancak yeni

meslekler ve resmi giyim kuralları

gerektirmeyen ortak çalışma alanları ortaya

çıktı. Ayrıca, moda trendlerinde veya özellikle

Millenniallar gibi yaş grupları tarafından

yönlendirilen yeni normlar ve davranışlarda

görülen değişiklik sayesinde bu klasik erkek

giyimi, bir yandan profesyonel imaj

gereksinimini göz ardı ederken diğer yandan

daha iyi iş-yaşam dengesi, işten sonra sosyal

yaşam ve daha fazla rahatlık ve seçenek

arayışı gibi yeni sosyal ve kişisel gerçeklere bir



AMAÇLAR
“İş Giyimi Kuralları Araştırması”nın amacı,

özellikle araştırmanın yapıldığı

ülkenin(İspanya, Fransa, Büyük Britanya ve

Türkiye) ve yaş grubunun (Z Kuşağı, Y Kuşağı,

X Kuşağı ve Savaş Sonrası Kuşak) farklılıklarına

odaklanarak Avrupalı

erkeklerin işte kullandıkları kıyafetlere dair

kapsamlı bir analiz sağlamaktır. Bunu yapmak

için, araştırma bir dizi konuyu tarayan bir

analiz sunuyor: Tümü tamamen Millennialların

alışkanlıklarına ve tercihlerine odaklı olmak

üzere takım elbisenin kullanım alanları ve

takım elbise ile ilişkili değerler; çalışanların

şimdi giydikleri ve ideal olarak giymekten

hoşlandıkları kıyafetlere yönelik tercihleri;

şirketin kıyafet politikası ve kurallarına ilişkin

kültürü; çalışma kıyafeti ve sosyal kıyafetin

uyumluluğu ve moda ile ilgili alışkanlıklar ve

anlayış tarzları. 

Araştırma, Dockers® tarafından istenen bilgi

hedeflerine erişmek için için pazar

araştırmasında uzmanlaşmış bir İspanyol

şirketi olan We are testers tarafından

geliştirilmiştir.

Aşağıda detaylı göreceğiniz araştırmaya

göre, Avrupalı çalışanların yalnızca %17’si

iş yerinde takım elbise ve kravat giymeyi

tercih ediyor ve her 4 kişiden 3’ü işe

istedikleri kıyafetleri giyerek gitmek

istediğini belirtiyor. Burada çıkan veriler ve

günümüz gerçeklerini göz önüne

aldığımızda bazı sorulara cevap aramamız

gerektiğini düşündük.

Eğer millenniallar iş yerlerinde kendi

kıyafetlerini kendileri seçebilseler daha

mutlu ve daha sadık olurlar mı?

Profesyonel gözükmenin tek yöntemi

gerçekten takım

elbise giymek mi? Avrupalılar bu iş yeri

üniforması için ne düşünüyorlar? Söz

konusu kıyafetler olduğunda şirketler

daha cazip olmak için neler yapabilir?

SAYFA 2



YÖNTEM
VE HEDEF

Çevrim içi panel ile kantitatif anket: We Are Testers

topluluğu.

Ankete katılan kişilerin profili: şu anda çalışan, 18

yaş üstündeki erkekler.

Saha çalışmasının tarihleri: 3 ila 17 Eylül 2019.

Toplam anket sayısı:1600.  

Örneklem dağılımı: bu hedeflerin her birinden

yeterli örnek alımını sağlamak amacıyla üç

değişken kullanılmıştır:

Ankete katılan kişilerin ikamet ettikleri ülke.

Örneklem, analiz edilen 4 ülke arasında eşit

olarak dağıtılmıştır: Her bir ülkede 400’er anket

yapılmıştır (İspanya, Fransa, Büyük Britanya ve

Türkiye).

Katılımcı yaşı. Anketler aşağıdaki yaş gruplarında

yapılmıştır: 18 ila 23 yaş (533 anket), 24 ila 40 yaş

(534 anket) 41 yaş üzeri (533 anket).       

Takım elbise kullanımının sıklığı. Günlük (320),

sıklıkla (320), bazen (320), ara sıra (320), asla

(320).

Ağırlıklandırma: Veritabanı elde edilen örneklemin

toplamında her bir ülkedeki her bir yaş grubunun

popülasyonuna göre ağırlıklandırılmıştır.  

Hata marjı. Genel veride %95’lik bir güven seviyesi:

Ülkeye göre:±%4,6.

Yaş grubuna göre: ±%3,8.

KANTİTATİF YÖNTEM
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Takım elbise: ikon veya stereotip?

ÇALIŞMA
KIYAFETİ

İşte takım elbise kullanımı, ankete
katılanların çoğunluğu için esas olarak
profesyonellik ve bilgi ile ilişkilidir;
katılımcıların %35,9’u buna değer
atfetmektedir. Bu profesyonel imaja ek
olarak, klasik kıyafetin kullanımına ilişkin
diğer nedenler de bulunmaktadır;
örneğin, diğerlerini etkileme ihtiyacı
(%24,4), otorite göstermek (%24,3) veya
önemli, güçlü bir kişi imajı yansıtmak
(%20,2). Bu durumun güncelliğini
koruyup korumadığı konusunda ise her
10 katılımcıdan 6’sı bunun iş ortamında
geçerliliğini koruduğu noktasında
hemfikirdir. Bu bağlamda, Z Kuşağı, X
Kuşağı ve Savaş Sonrası Kuşak arasında
fikirler oldukça benzerdir, diğer yanda
Millenniallar, takım elbisenin işte
kullanımının artık demode olduğunu
iddia eden daha yüksek bir yüzdeyle
biraz daha farklı bir fikirdedir. 
Diğer ülkelerde yaşayanlarla
karşılaştırıldığında, İspanyollar, işte takım
elbisenin kullanımının demode
olduğunu değerlendirenler arasında
yüksek bir orana sahiptir (%51,1).
İngilizler, bu bağlamda İspanyollar ile
benzer bir fikre sahipler. Bunun aksine,

Fransızlar ve Türkler, işte takım elbise
kullanımının demode olmadığına inanan
%60’lık bir oranla birbirlerine yakın
fikirdeler.  
Bu veri, işte en klasik kıyafetlerden biri
hakkında çalışanların genel izlenimini
bağlama yerleştirmemize yardımcı
oluyor ve bunu diğer kıyafet tarzları,
durumlar ve
 

şirket kültürleri ile karşılaştırmak için bir
başlangıç noktası sağlıyor. Kıyafetlerin işte nasıl
hissettirdiğine dair soruda, 4 erkekten sadece 1’i
takım elbiseyle daha iyi çalıştığını öne
sürmektedir. Grafik, ankete katılan erkeklerin
yarısının, onları rahat hissettirmesi ve
kendilerinden emin olmalarını sağlaması
nedeniyle, rahat kıyafetle daha iyi çalıştığını
ortaya koymaktadır.
 

Soru 13. İş yerindeki giyiminiz sizi nasıl etkiliyor ?
Kendinize en yakın bulduğunuz tanımı seçiniz:

Serbest giyindiğimde

daha iyi çalışıyorum.

Kendi tarzımda

giyindiğimde rahat ve

özgüvenli hissediyorum

Takım elbiseyle daha

iyi çalışıyorum. Takım

elbise içinde

kendimden daha emin

oluyorum.

Benim için önemli

değil.

SAYFA 5

4 ERKEKTEN
SADECE 1 ’ İ

TAK IM ELBİSEYLE DAHA
İYİ ÇALIŞTIĞINI
BELİRTMEKTEDİR

Bu, özellikle Millenniallar için söz konusudur:
Ankete katılanların %53,2’si, serbest giyinmeyi
tercih ettiğini söylemiştir. Buna karşın
katılımcıların sadece %24,1’e takım elbise ve
kravat giymeyi tercih ettiğini belirtmiştir.



Ankete katılan ülkeler arasında dikkat
çekici farklılıklar söz konusudur. Diğer
ülkelere kıyasla İspanyol erkeklerinin büyük
bölümü işte rahat kıyafetlerden yanadır; öte
yandan, işte takım elbise giyilmesini en çok
tercih edenler Türkler’dir. Fransızlar ve
İngilizler çoğunluğunun rahat giyimden
yana olmalarıyla takım elbiseye daha az
önem verme konusunda anlaşıyorlar.
 

İşte kullanılan kıyafetleri seçebilmenin
sağladığı his bakımından, her bir kuşaktan
ve ülkeden analiz edilen 10 Avrupalı
erkekten 7’si bunun kendilerini daha rahat
hissettirdiğini öne sürmüştür. Erkekler, bir
kıyafet kuralına uymak zorunda
olmadıklarında diğer hisleri ifade
etmektedir: Örneğin, özgüven veya güvenilir
olma hissi; bu  duygular baskın biçimde
Millenniallar tarafından ifade edilmiştir.

#DockersChal lengers

SAYFA 6

Takım elbiseli bir iş adamı, eskiden işinde başarılı olan birisi olarak
kabul ediliyordu. Bu ilişki, yıllar boyunca belirginliğini
sürdürmüştür. Ancak son on yılda, bu trendin düşüşte olduğunu
görüyoruz. Dünyayı değiştirmek için takım elbise giymeye gerek
olmadığını göstermiş olan pek çok kişi bulunmaktadır.
 

#DockersChallengers markanın özü ve bizi bir adım ileri götüren
girişimci ruh ile güçlü biçimde bağlantılıdır. #DockersChallengers,

yerleşik kurallara karşı kendi tutkularını izlemek için kendilerine
yol gösteren bir düşünce yapısına sahip olan, riskler alan ve
diğerlerinin engel olarak gördüklerini fırsat olarak gören kişilerdir.
Vazgeçmeyen, ne gelirse gelsin her zaman hazır ve hazırlıklı
olanlardır.
 

Bu yeni düşünce yapısı, daha rahat ve çok yönlü bir kıyafet kuralını
beraberinde getirir.

Soru 14. Kendi giyim tarzınızı 

seçmek sizi nasıl hissettiriyor?  

Yaş Grubuna Göre

Ülkeye Göre



Ankete katılanlar günlük kıyafetlerini
düşündüklerinde, demode olduğuna inandıkları
başka unsurlar da bulunuyor. Kol düğmeleri ve
kravatlar, şüphesiz iş için kullanılan kıyafette en eski
tarzdaki unsurlar olarak görülmektedir. Takım
elbisenin destekçisi olduğu kadar karşı çıkanı da
mevcut elbette. 

 

Sonuçlara bakıldığında, demode olmadığını
düşünenlere (%21,4) kıyasla daha fazla kişi bunun
demode olduğunu (%30,3) düşünüyor.  Millenniallar
ve Savaş Sonrası Kuşak bu konuda aynı fikirdeler:
Her iki kuşağın %34’ü takım elbiseyi en demode 3 iş
kıyafeti arasına koyuyor.
 

İş yerinde modern veya modaya uygun görümünü
temsil eden unsurları tanımlarken, 10 katılımcıdan
3’ü rahat ayakkabılara, polo tişörtlere, chino
pantolonlara ve eşofmanlara atıfta bulunuyor. 
 

Raporun tüm alanlarında gözlemlenen veriyle
uyumlu olarak, menşe ülkeye göre farklılıklar var.
Türk erkekleri iş kıyafetlerini seçerken daha klasik
bir görünümü tercih ediyor ve çoğu oyunu işte
takım elbise, kravat ve ceket giymekten yana
kullanıyor. Hatta öyle ki rahat giyim noktasında bile
tercihleri bu yönde. Öte yandan İspanyollar ve
Fransızlar chino pantolonlar, jean’lerin üstüne
gömlek veya polo tişört ile çalışmayı en yüksek
puanla değerlendiriyor. İngilizler, kendi paylarına,

kravatları tercih etme eğiliminde (belki de
Türklerden daha fazla) ve bu bağlamda kendi
tarzları, İspanyollara veya Fransızlara kıyasla
Türklere daha benzer şekilde daha klasik ve
muhafazakar görünüyor.
 

Son olarak, iş görüşmelerine katılmak için takım
elbiselerin kullanımı bakımından, 55 yaş ve
üzerindekilerin bu konuda daha rahat oldukları
dikkat çekicidir.Ayrıca ülkeler bazındaki farklara
baktığımız zaman, Türklerin ve İngilizlerin iş
görüşmesine takım
elbise giyilmesi konusunda en katı iki ülke olduğu
göze çarpar. İspanyollar, kendi paylarına, Fransızlar
ile birlikte çoğunlukla şirketin türüne göre
kıyafetlerini uyarlıyor.
 

 

 

Takım elbisenin ötesinde

SAYFA 7

34%
HER İKİ KUŞAĞIN %34’Ü TAKIM
ELBİSEYİ EN DEMODE 3 İŞ
KIYAFETİ ARASINA KOYUYOR



      

Evet

      

Hayır

      

Yalnızca Özel Durumlarda

      

500'den Az Çalışan
      

500'den Fazla Çalışan

Kıyafe t  kura l ı  e rkek ler in  tak ım e lb ise  g iymesin i  zorun lu  k ı lmayan ş i rket le r ,

ÇALIŞANLAR İÇİN %75,7 DAHA ÇEKİCİDİR

ŞİRKET 
KÜLTÜRÜ
SERBEST GİYİM KURALLARI, RESMİ KURALLARA KARŞI 
İş giyimi kuralları, şirket çalışanlarının nasıl
giyinmeleri gerektiğini belirten bir dizi norm
ve kılavuz ilkeden oluşmaktadır. Kurallar,
daha resmi veya daha rahat tarzları
belirtebilecği gibi şirketin herhangi bir kuralı
da olmayabilir. Çalışmaya göre, 10 Avrupalı
şirketten 6’sı en azından özel durumlar için
resmi bir kıyafet kuralına sahip. %33,7’si her
zaman bir iş kıyafeti giyilmesini, %27,1’i
müşterilerle toplantılar, etkinlikler, sunumlar
vb. gibi sadece belirli durumlarda zorunlu
kılıyor ve %39,3’ünün bir kıyafet kuralı
bulunmuyor. Fransa, bu konuda şirketlerin
%55,7’sinin belirli bir kıyafet kuralının
olmamasıyla en rahat Avrupalı ülke olarak
öne çıkıyor. Öte yandan Türkiye, %28,4 ile en
düşük yüzdeye sahip.

Son olarak, şirketin boyutuna bakıldığında,

500’den daha fazla çalışana sahip olan
büyük

şirketlerin %45’inde resmi kıyafet
zorunluluğu bulunmakta. Ancak aşağıdaki
sorulara verilen yanıtlarda göreceğimiz gibi,
çalışanların yalnızca %17’si gönüllü olarak
takım elbise ve kravat kullanmayı seçiyor.

Soru 8.  Şirketinizde takım elbise zorunluluğu var mı?

(Çalışan sayısına göre)

Seçme şansları olsa…
Erkeklere nasıl bir şirkette çalışmak
istedikleri sorulduğunda ve ayırt edici
faktörün giyim kuralları olarak belirlendiği
noktada 4 erkekten 3’ü takım elbise giymek
zorunda olmayacakları, daha özgür bir giyim
kuralı istediğini belirtmiştir. Buna karşılık
yalnızca %24,3’ü resmi giyim kurallarının
olduğu bir firmada çalışmak
istediğini söylemiştir. 

Katılımcıların fikirleri, yaşa göre
değişmektedir; daha yaşlı katılımcılar kıyafet
politikalarına özellikle daha resmi kıyafet
kurallarına karşıdır. Bunun aksine, 40 yaş
altındakiler daha resmi bir kıyafet kuralını
seçmektedir; diğer yanda çoğunluk,

çalışanlarının istedikleri kıyafetleri
giyebilmelerine izin veren şirketleri tercih
etmektedir.

SAYFA 8



Daha mutlu ve daha sadık

Buna karşın, ankete katılan Avrupalı erkeklerin
sadece %8,7’si çok sıkı kıyafet kuralına sahip
şirketlerde takım elbise ve kravatla çalışmaktan
daha mutlu olacaklarını öne sürmüştür.Uluslar
bakımından, İspanyollar çalışmak için takım
elbise giymeyi zorunlu kılan şirketlerin
çalışanlarının daha az mutlu ve daha az sadık
olduğu görüşündedir (yalnızca %4,4’ü mutluluğu
resmi kıyafetle ilişkilendirir); diğer yandan Türk
erkekleri tam tersidir, %10,8’i takım elbise ve
kravat kıyafet kuralını desteklemektedir ve
%89,2’si bir kıyafet kuralı olmayan veya daha
esnek kurala sahip olan şirketlerde daha iyi
çalışacaklarını iddia etmektedir.

Kıyafet türü çalışan mutluluğu ve sadakati
ile ilişkiliyse, ankete katılan Avrupalı
erkeklerin yarıdan fazlası, işe gittikleri
kıyafetleri seçme serbestliği olan
şirketlerde çalışanların en
mutlu ve en sadık çalışanlar olduğunu
onaylamaktadır. Üstelik, mutluluk ve
sadakati, kıyafet kuralı daha rahat kıyafete
izin veren ve chino pantolon, polo tişört,
gömlek veya spor ayakkabı seçeneğini dahil
eden şirketler ile ilişkilendiren %37,2’lik bir
oran bulunmaktadır.
 

Bu tüm nesiller için doğru olsa da her 10
Millennialdan 9’unun işte ne giyeceklerini
seçme konusunda serbest oldukları
şirketlerde daha mutlu olduklarının da
altını çizmek gerekir.

      

Çalışanların istediği kıyafeti

giyebildiği şirketler

Casual giyim kodu olan

şirketlerde(Örn: polo, gömlek,

spor ayakkabı, jean, pantolona

izin var, şort ve sandalet yasak)

Resmi giyim kurallarının olduğu

ve takım elbisenin zorunlu

olduğu şirketler

Soru 22. Sizce hangi şirketler daha mutlu, daha iyi performans 

gösteren ve daha sadık çalışanlara sahiptir?

 

·        

Çalışanların istedikleri

kıyafetleri giyebildiği

şirketler

Casual giyim kurallarına

sahip olan şirketler
Resmi giyim kurallarının

olduğu ve takım elbisenin

zorunlu olduğu şirketler

   İspanya Fransa Türkiye     İngiltere
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işte  ne  giyeceklerini
seçmekte  serbest

oldukları  şirketlerde
daha  mutlular

10 Millennialdan
9’u



Millennialların %100’ü
DAHA SAĞLIKLI BİR İŞ-YAŞAM DENGESİ TALEP
ETMEKTEDİR

Dengeyi aramak

ÇALIŞMA MASASINDAN
AKŞAM YEMEĞİNE

İşten sonra sosyal ve kişisel yaşam Avrupalılar

için çok önemlidir. Bu, 0’ın önemsiz ve 10’un çok

önemli olduğu, 0 ila 10’luk bir ölçekte 9 olarak

değerlendirilmiştir. Bu değişken, yaşa ve ülkeye

göre değişmemektedir ve ankete katılan tüm

kişiler iş zorunlulukları dışındaki yaşamlarına

özel bir ilgi sergilemiştir.

 

Kıyafet nasıl ankete katılanların günlük

çalışmalarını etkiliyorsa, aynı şekilde iyi bir

iş/yaşam dengesini elde etmelerine veya bunu

daha da zorlaştırmalarına izin verebilecek bir

etmendir.

 

Bu nedenle, ankete katılanlara çocukları okuldan

almak, spor salonuna gitmek veya işten sonra

arkadaşlarla çıkmak gibi işten sonra faaliyetlerde

takım elbiselerin onları daha az rahat hissettirip

hissettirmediği sorulmuştur. %85’i bu kişisel

faaliyetlerde takım elbise giymenin rahat

hissettirmediğini öne sürmüştür, %44,7’si bunu

kategorik olarak 
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İş sonrası, kişisel
aktivitelerim için takım elbise

ile rahat etmiyorum

Önemli değil ama yine de iş
sonrası aktivitelerde takım

elbise giymemeyi tercih

ederim.

İş sonrası kişisel aktivitelerim
için takım elbise giymeyi

tercih ederim.

18 - 24  yaş aralığı (Z Jenerasyonu)

41 - 54 yaş aralığı (X Jenerasyonu)

24 - 40 yaş aralığı (Millenniallar)

55 ve yaş üzeri (Savaş Sonrası Nesli)

Dengeli alternatif

rahatsızlık şeklinde ifade etmiş ve %40,1’i
takım elbise giymeye aldırmadıklarını,
ancak giymemeyi tercih edeceklerini
söylemiştir. Kalan %15,2, işten sonra günlük
faaliyetlerinde takım elbise içinde rahat
hissettiklerini öne sürmüştür. Bu duygu,

genel ortalamadan daha 

Yukarıda görüldüğü gibi, her 10
Avrupalıdan 8’i iş ve kişisel yaşamını
dengelemek amacıyla takım elbiseye bir
alternatif aramaktadır. Peki, işe gitmek ve
işten sonraki faaliyetler için hangi türde
kıyafeti en uygun olarak değerlendiriyorlar?
Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere,

%75,4’ü bu soruna yönelik çözümün pek
çok şirkette bir Serbest Cuma (Casual
Friday) klasiği olarak kıyafetlerinin

temeli olarak bir gömlek, polo tişört, tişört
ve spor ayakkabı ile kombine halde chino
pantolonları içeren daha rahat bir
görünüm (katılımcıların %44,4’ünde) veya
ankete katılanların %31’i tarafından seçilen
seçenek olarak ceket ve ayakkabılarla daha
resmi bir dokunuş olacağını
değerlendirmektedir.
Ülkelere göre kırılımlara baktığımızda,

İngilizler diğer daha rahat seçeneklere
kıyasla %22,3 ile takım elbisenin, kravatın
ve ayakkabıların iş ile iş dışı faaliyetleri
birleştirmek için ideal bir kıyafet olduğunu
değerlendirenler arasında en yüksek orana
sahiptir. Kendi paylarına, 10 İspanyol’dan
sadece 1’i, tam olarak %11,7’si, resmi
kıyafetlerin her iki faaliyeti
birleştirmelerine yardımcı olmak için en
uygun seçenek olduğunu
düşünmektedirler.
 

 

yüksek biçimde, özellikle sırasıyla %85,8 ve
%87,9 olmak üzere Millenniallar ve X
Kuşağı (24 ve 54 yaşlar arasındaki erkekler)
arasında özellikle göze çarpmaktadır. İş
dışında takım elbise giymekten rahat
hissetmediklerini ifade etmektedir.

Soru 25. Çocuklarınızı okuldan almak, alışveriş yapmak ya da iş sonrası
arkadaşlarınızla sosyalleşmek gibi günlük kişisel aktivitelerinizde takım

elbise ile görülmek sizi rahat hissettiriyor mu? 

Soru 24. Sizce aşağıdakilerden hangisi iş yeri, iş sonrası ve kişisel
aktiviteler için en uygun giyim tarzıdır? 

Gömlek, Polo ya da T-shirt

ile Chino pantolon ve spor

ayakkabı

Ceket ve gömlek ile Chino

pantolon ve ayakkabı 

Polo veya T-shirt ile jean

pantolon veya şort ve spor

ayakkabı

Takım elbise ama kravatsız 

Takım elbise, klasik ayakkabı

ve kravat 
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Uzmanlar ve yeni başlayanlar

Evet, lütfen!  Kıyafetlerimi

nasıl kombinleyeceğim

konusunda bir fikrim yok.

Kendi tarzımı

oluşturabildiğimi

düşünüyorum ama yine de

yardımın zararı olmaz.

Hayır, teşekkürler. Modaya

ilgiliyim ve kendi tarzımı

rahatlıkla oluşturabilirim.

MODAYA BAKIŞ 
AÇILARI NEDİR?

Erkek modası önemli ölçüde gelişmiştir ve
çalışmada gösterildiği gibi, erkekler ofise yeni
kıyafetleri ve görünümleri dahil etmişler veya
dahil etmek istemektedirler. Ancak, her 10
erkekten 3’ü iş kıyafetlerini seçme özgürlüğünde
zorluk yaşamanın devam edeceğini
düşünmektedir.  
 

Özellikle daha az resmi kıyafetlerden bahsedecek
olursak, tavsiyeyi tamamen reddeden, modadan
anladıklarına inanan ve kendi görünümlerini
yaratmak isteyen %24,8’e kıyasla %75,2 daha
rahat biçimde giyinme konusunda yardım
almaktan hoşlanacağını belirtmiştir. Yardım
ihtiyacı özellikle Millenniallar içinde belirgindir,
diğer nesillere göre ortalamadan daha fazladır.
Bu nesilde 10 Avrupalıdan 8’i işe gitmek için rahat
kıyafetlerini seçerken kendilerinden emin
olamamaktadır.
 

Üstelik, %81,9 oranında işte her gün takım elbise
giymeye daha fazla alışmış olan erkekler de işte
rahat giyinmek için yardıma en çok ihtiyaç
duyanlar arasında.Buna karşın, takım elbiseleri
yalnızca özel durumlarda giyenler, buna
dayanarak muhtemelen daha rahat bir tarza
daha çok alışıklar ve kendi görünümlerini
yaratmada kendilerinden daha fazla eminler.

Soru 28. İş yerinde casual giyim için
yardıma ihtiyacınız var mı?

İş için takım elbise 
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Sadece özel anlar için takım elbise

10
AVRUPALIDAN

8’İ 
İŞE GİTMEK İÇİN RAHAT

KIYAFETLERİNİ SEÇERKEN
KENDİLERİNDEN EMİN

OLAMAMAKTADIR



PROFESYONEL İMAJ İÇİN
GÜÇ BİRLİĞİ YAPANLAR
Satın alma alışkanlıkları
Erkeklerin kendileri için kıyafet, ayakkabı
ve aksesuar satın alma sıklığı bakımından,

ankete katılan Avrupalı erkeklerin %41’i
bunu çok sık veya sıklıkla yaptıklarını öne
sürmektedirler. %42,2’si kıyafetleri yılda 3
ila 10 kez olmak üzere daha az düzenli
olarak satın almaktadır ve son olarak, en
düşük yüzdeler, bunu sadece ara sıra
yapanlara (%14) veya hiç yapmayanlara
(%2,7) aittir.
 

Araştırma gösteriyor ki, düzenli olarak
kıyafet satın alanların çoğunluğunu
gençler oluşturuyor. Yaşlar ilerledikçe bu
alışkanlık da azalıyor. bu trendin artan
yaşla azaldığını göstermektedir.
Millenniallar ve Z Kuşağı, kıyafetleri,
ayakkabıları ve aksesuarları ayda en az bir
kez satın aldıklarını ve 4 kişiden 1’i haftada
bir kez kıyafet satın almaya çıktığını öne
sürmektedir.
 Markaların yardımı
Genel bir düzeyde, kıyafet markalarının
tüketimi geleneksel olarak belirli satın
alma gücü, kalite veya iyi imaj izlenimi ile
ilişkilendirilmiştir. Buradan iş konusunda
iyi 
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bilinen markaları giyme sonucuna
ulaşılabilir mi? Sonuçların olumlu bir yanıtı
ortaya koyduğu görülüyor: Katılımcıların
%80’i işte profesyonel bir imaj sergilemek
için iyi bilinen markaları ve yüksek kaliteli
kıyafetleri satın aldıklarını söylüyor. Ankete
katılanların %33,9’u kıyafet (iyi bilinen,

yüksek kaliteli markalı kıyafet) ve daha fazla
profesyonellik izlenimi arasında doğrudan
bir ilişkiyi onaylama konusunda sıcak
bakıyor. Ayrıca, %46,1’i her zaman
olmamakla birlikte bir ilişkinin
bulunduğunu kabul ederken, %20’si
profesyonel imajı verenin kıyafetler değil,
kişisel beceriler olduğuna inanıyor. 
Yaşa göre, daha yaşlı katılımcılara kıyasla en
gençler (23 yaşından küçükler), iyi bilinen
markaları giymekle daha fazla profesyonellik
izlenimi yaratmak arasında doğrudan bir
ilişki bulunduğunu ifade etmektedir. Bu fikri
en az destekleyenler, 55 yaşından daha
büyük olanlar. 
Ayrıca milliyete göre bu konuda farklılıklar
da bulunmaktadır. Türkler, bu ilişki
konusunda en ikna olmuş kesim çünkü her
10 çalışandan 4’ü markaların işte yarattıkları
imaj konusunda pozitif bir etkiye sahip
olduğuna inanıyor.
 



İŞ KIYAFETİ

ŞİRKET KÜLTÜRÜ

ÇALIŞMA MASASINDAN AKŞAM YEMEĞİNE

MODAYA BAKIŞ AÇILARI NEDİR?

PROFESYONEL İMAJ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ YAPANLAR

10 erkekten 3’ü, iş kıyafetlerini seçmenin bir zorluk olmaya devam ettiğini

değerlendirior.

Katılımcıların %75,2’si daha rahat giyinme konusunda yardım istiyor.    

10 Y Kuşağı gencinden 8’i iş için rahat kıyafetlerini seçmek konusunda kendinden

emin hissetmiyor.

4 Millennialdan sadece 1’i takım elbise giyerek daha iyi çalıştığını öne sürüyor.

Millennialların %53,2’si işte kendi tarzını giyme konusunda kendine daha fazla

güveniyor. Millennillar takım elbiseyi demode iş kıyafeti parçaları arasında ilk 3’e

yerleştiriyor.

SONUÇLAR

Takım elbiseyi bir kıyafet kuralı olarak dayatmayan şirketler çalışanlar için %75,7

oranında daha çekici.       

10 Millennialdan 9’u, kendi tarzlarını seçmekte serbest oldukları şirketlerde daha

mutlular. 4 Avrupalıdan 3’ü iş için giyinirken serbestlik talep ediyor.

Millennialların %100’ü daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi talep ediyor. 

Millennialların %86’sı, iş sonrası aktivitelerinde takım elbise ile rahat etmediklerini

söylüyor.

10 katılımcıdan 8’i iş ve kişisel yaşamını birleştirmek amacıyla takım elbiseye bir

alternatif arıyor.

Katılımcıların %75,4’ü bu soruna yönelik çözümün daha rahat bir görünüm olacağını

düşünüyor.

4 Y Kuşağı gencinden 1’i haftada bir kez kıyafet alışverişine çıkıyor. 

Ankete katılanların %80’i işte profesyonel bir imaj sergilemek amacıyla iyi bilinen

ve yüksek kaliteli kıyafet satın alıyor.
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