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ÖNSÖZ 

Giyim tarih kadar eski olan bir konudur. İnsanların temel ihtiyaçlarından biri olan 

giyinme tutkusu başlangıçta örtünme ve korunma gereksiniminin karşılanması amacıyla 

ortaya çıkmıştır. Toplumsal farklılıkların ortaya çıkması ile giyime olan istek ve beklentiler 

biçimlenmeye başlamıştır. 

Giyinme olgusu bilim ve teknolojinin ilerlemesi, haberleşme ve iletişim araçlarının 

gelişmesi, insanların beğeni ve anlayışlarının değişmesiyle bireysellikten kitleselliğe, 

geçerek çağımızda büyük bir endüstri haline gelmiştir. 

Hazır giyim sektörünün alt gruplarından biri olan bebek ve çocuk giysi sektörü 

üretim ve ihracat açısından önemli bir ürün grubunu oluşturmaktadır.  

Bebek ve çocuk giysi üreticileri gelişen teknoloji imkanlarından faydalanarak 

değişen pazar koşullarında, müşteri ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek, daha fazla 

müşteriye ulaşmak aynı zamanda pazara katma değeri yüksek ürünler sunabilmek için 

online satış veya elektronik ticareti kullanmaya başlamışlardır. 

Bu çalışmanın hazırlanması sürecinde gösterdiği hoşgörü ve değerli katkılarından 

dolayı danışman hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Nurgül KILINÇ’a, araştırmalarım için gerekli 

ortam ve desteği sunan aileme, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

 

Zeynep AKARSLAN 
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ÖZET 

Bu araştırma online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

işletmelerin kullandığı antropometrik ölçüleri, kullanılan antropometrik ölçülerin minimum 

ve maximum değerlerini, minimum ve maximum değer arasındaki fark dağılımını, 

kullanılan beden numaralarını belirlemek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. 

Bu araştırma tarama modelli olup, internette arama motorları aracılığıyla “baby size 

chart”, “child size chart”, “children size chart”, “girl size chart”, “boy size chart” 

taramaları sonucu ulaşılan online çocuk giysi pazarlayan işletmelerin ölçü tabloları 

incelenerek 0-6 yaş arası 173, 7-12 yaş arası 197 işletmenin ölçü tabloları araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur. 

Araştırmada, 0-12 yaş arası online çocuk giysileri pazarlayan işletmelerin ölçü 

tabloları incelenerek 0-12 yaş arası kullanılan antropometrik ölçüler: 0-24 ay infant (yeni 

doğan), 2-4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk), 4-6 yaş child (çocuk), 7-12 yaş girl 

(kız çocuk), 7-12 yaş boy (erkek çocuk) gibi dönemlere ayrılarak ve her dönem de kendi 

içinde kullanılan antropometrik ölçülere göre incelenmiştir.   

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda 0-24 ay infant (yeni doğan) 

döneminde ağırlık ve boy ölçülerinin, diğer dönemlerde ağırlık, boy, beden, bel, kalça 

ölçülerinin kullanıldığı; ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçülerinde en sık rastlanan 

değerlerin, yaş grupları arasında standart bir dağılım olmadığı tespit edilmiştir. Beden 

numaralarının “0-3 Mo”, “0-3 Month”, “0-3 M” şeklinde her dönemin yaşına uygun beden 

numarası aldığı tespit edilmiştir. 
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ABSTRACT 

This research was planned and done for the aim of determine the size numbers of 

workings that marketing children clothes between 0-12 ages by means of on-line selling, 

using antropometrik size’s minimum and maxsimum rates, and the difference dispertion of 

this minimum maximum rates. 

This research is based searching pattern. After being investigated and got 

information from the workings marketing children clothes by means of on-line and on the 

internet using searching motors “baby size chart”, “child size chart”, “children size chart”, 

“girl size chart”, “boy size chart” it was seen that, there are 173 between 0-6 aged, 197 

between 7-12 aged workings and their size charts. 

In this research, searching the size charts of workings that marketing children clothes 

by means of on-line, antropometric size used between the age of 0-12; 0-24 months infants, 

the age of 2-4 toddler, the age of 4-6 child, the age of 7-12 girl, the age of 7-12 boy and it 

was categorized these kinds of periods and each period has been investigated according to 

their antropometric size which was used inside of themselves. 

According to the symptoms which was obtained from the investigation. In the period 

of infant 0-24 aged it was fixed that weight and height, the other periods it was seen that 

weight, height, bady, waist, hips size were used. The most frequently seen quantities in the 

ratio of weight, height, bady, waist, hips discovered to have most standard distribution. The 

size numbers are “0-3 Mo”, “0-3 Month”, “0-3 M” and they were fixed according to their 

size and these size are suitable for every period ages. 
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GİRİŞ 

Zaman içinde teknolojinin gelişmesi ve yaşam temposunun artmasıyla birlikte hazır 

giyim, ısmarlama giyimin yerini almıştır. Hazır giyimin ısmarlama giyime göre daha ucuz 

olması, kolay üretilebilmesi, tüketiciye alternatifler sunabilmesi sonucunda çok özel 

durumlar hariç tüketiciler hazır giyime yönelmiştir (Özbek, 2002: 37). 

Gelişen bilgi teknolojilerinin bir boyutu olan kitle iletişim araçları sayesinde kültürel 

ve sanatsal bağlantıların, insan düşüncesinin ve faaliyetlerinin yoğunluğu ve sınır 

tanımaması, müşteri istek ve beklentilerinin yükselmesi hazır giyim sektörüne yansıyarak 

hazır giyim üretiminin merkezine tüketici isteklerini getirmiştir (Özlü, 2006: 70). 

 Hazır giyim perakendeciliğinde yıllık koleksiyon sayıları giderek artmaktadır. 

İşletmelerin tüketici isteklerini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde cevap vermeleri 

gerekmektedir. Bir başka ifade ile hazır giyim perakendecileri dünyanın çeşitli 

coğrafyalarına yayılmış çok sayıda üreticiye kısa zamanda ulaşabilmeli ve en ekonomik 

fiyatları bulup siparişlerini gerçekleştirmelidirler. Bunun gerçekleşmesinin önündeki en 

büyük engel alternatif hazır giyim üreticilerinin sayılarının çok fazla, onlara ulaşım 

kanallarının çok sınırlı olmasıdır. Üreticiler açısından bakınca kapasite kullanımlarını 

artırmak, alternatif ve daha verimli alıcılara ekonomik yollarla ulaşmak en can alıcı 

gereksinim halindedir ( Dal ve Özbek, 2006: 112-113). 

Hazır giyim sektörünün bir alt kolu olan bebek ve çocuk giyimi önemli bir ürün 

grubunu oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji devrinde bebek ve çocuk giysi üreten 

işletmeler, kapasite kullanımlarını artırmak ve tüketici ihtiyaçlarına anında cevap 

verebilmek için “online satış” veya “e-ticaret” ile pazarlama, bir zorunluluk haline 

gelmektedir.  

Online satış yoluyla bebek ve çocuk giysi alışverişi yapan tüketiciler, daha fazla 

model araştırabilme, uygun fiyata ulaşabilme, ürünleri karşılaştırabilme, garanti servisleri 

gibi birçok hizmet hakkında bilgi edinebilme imkanına sahip olmaktadır. Online satış 

yoluyla bebek ve çocuk giysi alışverişinin olumsuz özellikleri: giysi satın alan kişinin 

giysiyi deneme imkanına sahip olmaması, giysiye dokunulmaması, bebek ve çocukların 

vücut özelliklerinin farklı olması vb. Bebek ve çocukların fiziksel gelişimlerinin farklı 

olması giysi ihtiyaçlarının tam karşılanmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle sürekli 

büyüme ve gelişme içerisinde olan çocukların giysileri gelişimleri açısından oldukça 

önemlidir. 
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BÖLÜM I 

BEBEK VE ÇOCUK GELİŞİMİ 

Çocukluk dönemi, döllenme ile başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam 

eder. Bu süreçte birbirinden farklı olan büyüme ve gelişme kavramları gerçekleşir. 

Büyüme, vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır. Büyüme vücudun 

değişik organlarında değişik hızlarda gerçekleşir (Can, 2000: 16). 

Gelişme, büyümeye göre daha kapsamlı bir kavramdır. Aynı kavram “gelişim” 

olarak da ifade edilmektedir. Bir çocuğun boyunun uzaması, ağırlığının artmasının yanı 

sıra, yetişkinlerde bulunan güçleri elde etmeye ve yetişkinlerin görünüşüne doğru 

ilerlemesi, “çocuğun gelişmesi” anlamında kullanılır. Gelişme bireyin yeni özellikler 

kazanması, etkinlik veya görev bakımından olduğundan daha ileri seviyelere yükselmesi 

demektir (Arı, Üre ve Yılmaz: 32). 

Büyüme ve gelişme temposu, belirli dönemlerde hızlanma ve yavaşlamalar gösterir. 

Doğumdan sonra birkaç yıl süreyle oldukça hızlı olan büyüme temposu 4-10 yaşlar 

arasında oldukça yavaş ve kısmen de sabit bir tempoda devam eder. Organlardaki büyüme 

de buna paralel gider. Bunun yanı sıra beyin, göz gibi bazı organlar kendine özgü büyüme 

ve gelişme temposu gösterir (Akşit, 2006: 27). 

Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur. İlk olarak başın hareketi kontrol edilir 

daha sonra göğüs, karın, bacaklar ve ayağın kontrolü sağlanır. Ayrıca önce beden ve iç 

organlar daha sonra kollar ve bacaklar gelişir. 

Her insanın yaşam döngüsündeki büyüme ve gelişme yolu moleküler düzeyden 

davranış düzeylerine kadar karmaşık, birbiri ile ilgili değişiklikler yelpazesi ile özgündür. 

Ayrıca, normal gelişimi tanımlayan geniş sınırlar içinde her çocuk için gelişim biçimleri 

çok değişik olabilir (Behrman ve Klıegman, 2002: 1). 

Normal çocuklar arasında genetik yapıya bağlı olarak boy, vücut yapısı, büyüme 

temposu, fizyolojik özellikler ve kişilik yönlerinden büyük farklılıklar vardır (biyolojik 

variasyon) (Ertuğrul ve Neyzi, 1989: 58). 

Bireyler arasında gelişimsel farklılıkların ya da benzerliklerin sırlarını keşfetmeye 

yönelen bilim adamları, gelişim süreçlerini mercek altına alarak gelişimin hangi güçlerin 

etkisi altında nasıl şekillenmekte olduğunu ve gelişimleri boyunca bireylerin neden 

birbirinden farklılaştığını anlama çabasında olmuşlardır. Bir bakıma bireyin yaşam boyu 
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geçirdiği değişimlerin bir toplamı olarak nitelendirilebilecek olan gelişim; birtakım 

biyolojik, bilişsel ve psikososyol süreçlere bağlıdır (Can, 2000:4). Gelişimin temelini 

oluşturan bu süreçler birbirini etkileyerek, birbirlerinin üzerinde önemli işlevlerde 

bulunmaktadır. Yaşam sürecinin daha iyi kavranabilmesi için gelişim, doğum öncesi, 

bebeklik, ilk çocukluk, ikinci çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve 

yaşlılık olarak dönemlere ayrılmıştır ( Şekil 1 ). 

 

 

Şekil 1. Gelişim Dönemleri (Anonim1, 2007: 99) 

1.1.Bebek ve Çocuklarda Fiziksel Gelişim 

Bebek ve çocuğun bedeni, yaşamasının aracı ve davranışlarının kaynağıdır. Bebek ve 

çocuk bedeni geliştikçe, gerçekleştirebileceği fonksiyonlar da artmaktadır. Bebek ve 

çocuğun gelişimini ve davranışlarını anlayabilmek için öncelikle fiziksel gelişimi 

açıklamak gerekir. Fiziksel gelişim ile boy, ağırlık, iskelet, kas, sinir, iç salgı bezleri, 

sindirim, dolaşım ve solunum sistemleri çerçevesindeki gelişim betimlenmeye çalışılır. 

Fiziksel gelişim, diğer gelişim alanlarını etkilediğinden bireyin yaşamında önemli bir yere 

sahiptir (Ceyhan, 2000: 99). 

 



 4 

1.1.1. Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş) Fiziksel Gelişim 

Bebeklik dönemi doğumdan sonraki yaşamın ilk iki yılını kapsar. Bu dönem fiziksel 

açıdan pek çok temel becerinin kazanıldığı dönemdir. Bu dönemde bebeklerin hem beden 

ölçü oranlarında hızlı bir büyüme hem de psikomotor becerilerinde ilerleme görülür. 

Yeni doğan bir bebeğin doğum ağırlığı ortalama 3000-3500 gram kadardır. 

Doğumdan sonra bebeğin ağırlığı ilk yılda çok hızlıdır. İki yaşına doğru ağırlık artışında 

azalma meydana gelir. Bebek, altı aylıkken doğumdaki kilonun iki katına, bir yaşında üç 

katına, iki yaşında ise yaklaşık dört katına ulaşır (Senemoğlu, 1997: 29). Bebeğin ilk 

yıllarda aldığı kilo, boya göre fazla olduğundan toplu bir görünümdedir, karnı büyükçedir 

ve kambur duruşu vardır (Şekil 2).  

 

 

                      Yeni Doğan Bebek                             Bir Yaşındaki Bebek 

Şekil 2. Yeni Doğan ve Bir Yaşındaki Bebek (Cooklin, 1991: 3-4) 
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Bebeğin doğumda boy uzunluğu 48 ile 52 cm arasında değişmekle birlikte ortalama 

50 cm kadardır. İlk yaş sonunda 75 cm’ye ulaşırlar (Anonim2, 2007). İki yaşına kadar 

doğumdaki boyunun üçte ikisini kazanır. Bebeğin boy uzaması ilk yıldan sonra giderek 

azalır (Senemoğlu, 1997: 29). 

Yeni doğmuş bir bebeğin başı, kolu, bacağı ve gövdesi arasındaki büyüklüklerin 

oranı, bir yetişkinin beden oranı ile karşılaştırıldığında çok farklı olduğu görülür. Yeni 

doğmuş bebeğin başı, toplam beden uzunluğunun yaklaşık dörtte biri kadardır. Bebeğin 

bedenindeki bu oransızlık zaman içinde değişir (Ceyhan, 2000: 99). 

1.1.2. İlk Çocukluk Dönemi (2-6 Yaş) Fiziksel Gelişim 

İlk çocukluk döneminde (2-6 yaş) bedensel gelişim hızı, 0-2 yaşa göre azalır. İkinci 

yılın sonunda beden ölçüsü bel ölçüsünü geçer. Büyüme ile birlikte kol ve ayaklarda 

kısalma, boyunda bir miktar uzama ve eğri durma ortaya çıkar. 2-4 yaşlarındaki çocukların 

karın kasları az geliştiği için karın belirgin ve bacaklar kısadır (Cooklin, 1991:4) (Şekil 3). 

 

                                         2 Yaş                                                  4 Yaş 

Şekil 3. 2-4 Yaş Çocuklar (Cooklin, 1991: 4) 
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Ağırlıktaki artış birinci yaşın sonunda, doğumdaki ağırlığın üç katı olmasına rağmen, 

altıncı yaşın sonunda yedi katı olur. Dört yaşındaki çocuğun boy uzunluğu, doğumdaki 

boyunun iki katıdır. İlkokul çağına doğru, boy uzama hızı daha da azalır (Senemoğlu, 

1997: 33). 

1.1.3. İkinci Çocukluk Dönemi (7-12 Yaş) Fiziksel Gelişim 

İkinci çocukluk dönemindeki çocukların yıllık boy artışı ortalama 5,5 cm 

civarındadır. Boy uzaması dikkat çekici bir hızda değildir. Bu yaş grubundaki çocukların 

ağırlıklarındaki değişim de başlangıçta yavaş iken, ilköğretimin dördüncü, beşinci 

sınıflarında kızlar lehine dikkati çeken değişiklikler ortaya çıkar. Kızların, erkek 

çocuklardan yaklaşık iki yıl önce ergenlik dönemine giriyor olmaları bu farklılığın 

nedenidir. Erginliğin başlarındaki kızlar akranları olan erkek çocuklarıyla yaklaşık aynı 

kilolarda iken, bedensel görünümlerinde hızlı değişmeler görülür (Türküm, 2000: 147) 

(Şekil 4).  

 

                                               Kız                                     Erkek 

Şekil 4. 7 Yaş Kız ve Erkek Çocuklar (Cooklin, 1991: 5) 
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Bebek ve çocukluk dönemindeki gelişim bütün çocukluk döneminde aynı hızla 

sürmez ve her dönemin özellikleri yönünden kesin bir sınırlılık yoktur. Her bireyin 

biyolojik kalıtsal mirası ve etkileşimde bulunduğu çevrenin farklı olması doğaldır. Büyüme 

ve gelişmenin her dönemde aynı olmaması bebek ve çocukların; giysi üretiminde, 

ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun yaşanır. Bu sorunların giderilmesi için bebek ve 

çocukların fiziksel gelişimleri dikkatli bir şekilde incelenerek vücut ölçü ve oranlarına 

uygun, rahat hareket etmelerini sağlayan giysiler üretilir. 

          1.2. Bebek ve Çocuklarda Sosyal Gelişim 

İnsan biyokültürel ve sosyal bir varlıktır. Kültürel koşullar içinde sosyal ilişkiler, 

hem toplumun hem kültürün hem de bireyin yapısını etkiler. Bireyin tüm yaşamı, çevresine 

uyum sağlama çabası içinde geçer. Bu uyum çabası doğumdan başlayarak bir gelişim 

gösterir. Toplumsal beklentilere uygunluk gösteren kazanılmış davranış yeteneği olarak 

tanımlanabilen sosyal gelişme, geniş anlamda bireyin doğumuyla başlayan bir evreyi, dar 

anlamda ise günlük davranış gelişimini kapsar. Daha uygun bir tanımla sosyal gelişme, 

kişinin sosyal uyarıcıya özellikle grup yaşamının baskı ve zorunluluklarına karşı duyarlılık 

geliştirmesi grubunda ya da kültüründe başkalarıyla geçinebilmesi onlar gibi 

davranabilmesini ifade eder (Yavuzer, 1994: 49). 

1.2.1. Bebeklik Dönemi (0-2 Yaş) Sosyal Gelişim 

İlk iki yıl çocuğun kişiliğinin yapılanmasında önemli rol oynar. Bu dönemde 

bebekler çevrelerine güvenip güvenemeyeceklerine dair temel duygular geliştirirler. 

Erikson’ un kuramına göre çocuğun güven duygusunu geliştirmesi, onun yaşamında en 

önemli rolü oynayan annesiyle olan ilişkisine göre değişir (Cüceloğlu, 2000: 355). 

Bebeklerde sosyalleşme, ilk olarak üç aylıkken başlar. Bebek üç aylık olunca 

etrafındaki insan ve eşyayı izlemeye, sesleri ayırt etmeye başlar. Bebekler üç aydan 

itibaren insan sesi duyduğunda başını çevirerek bakar, annesinin sesini tanır. Diğer 

bebekleri fark etme, onlara gülme, uzanma, dokunma dört-beş aylıkken görülür. Altıncı 

aydan itibaren bazen bebekler arasında birbirini itme gibi ilk saldırgan davranışları görülür. 

Sekiz-dokuz aylık olduğunda duyduğu sesleri, basit hareketleri taklit etmeye, oyuncaklarla 

ilgilenmeye başlar. On bir-on iki aylık iken aynadaki görüntüsüne gülümser. On iki-on 

sekiz aylar arasında tek tek kelimeleri söylemeye başlar (Anonim3, 2007). 
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1.2.2. İlk Çocukluk Dönemi (2-6 Yaş) Sosyal Gelişim 

Bebeklik döneminde temel güven duygusunu kazanan çocuk, iki- altı yaş döneminde 

kimseye bağlı olmadan çevresini özgürce keşfetmek ve bazı işler yapmak ister. İlk 

çocukluk döneminde gözlenebilecek sosyal beceriler aşağıda özetlenmiştir: 

24-36.aylarda gözlenebilecek sosyal beceriler: 

• Diğer çocukların yanında oynarlar. 

• Diğer çocukları izlerler, kısa süreli onların oyunlarına katılırlar. 

• Kendi eşyalarını korurlar. 

• Evcilik oynamaya başlarlar. 

• Kendi başına oynadığı oyunlarla nesneleri sembolik olarak kullanırlar. 

• Basit grup etkinliklerine katılırlar. 

• Cinsiyetlerini bilirler. 

36-48. aylarda gözlenebilecek sosyal beceriler: 

• Diğer çocuklarla oyun oynamaya başlarlar. 

• Oyuncaklarını paylaşırlar. 

• Dramatik oyun başlar. Örneğin; seyahat, evcilik oyunu, hayvanlardan korunma gibi 

dramatik oyunlarda rol alırlar. 

48-60. aylarda gözlenebilecek sosyal beceriler:  

• Dramatik oyun zaman, mekan vb. açısından daha ayrıntılı, dikkatli bir biçimde 

gerçeğe yakın olarak oynanır. 

• Giyinip süslenmeye ilgi duyarlar. 

• Cinsiyet farklılıklarını keşfetmeye başlarlar. 

60-72. aylarda gözlenebilecek sosyal beceriler: 

• Kendi arkadaşlarını seçerler. 

• Basit masa oyunlarını oynarlar. 

• Yarışmalı oyunlar oynarlar. 
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• Diğer çocuklarla işbirliğine dayalı oyunlar oynarlar ( Senemoğlu, 2000: 139). 

1.2.3. İkinci Çocukluk Dönemi (7-12 Yaş) Sosyal Gelişim 

İkinci çocukluk döneminde okula başlayan çocuklarda artık oyun oynama isteği 

azalmıştır. Çocuğun oyun yerine bir şeyler üretmek, ürettiği işlerde başarılı olmak; kendine 

olan güvenini artırır. Çocuğun kendine güveni arttıkça, çalışma ve başarılı olmak için daha 

çok çaba gösterir. Bu dönemdeki çocuklarda çalışmayı istekli hale getirmek ve onlara 

başarılı olduğunu hissettirmek çocuğun sosyal gelişiminde büyük önem taşır. Devamlı 

eleştirilen beğenilmeyen çocuklar da aşağılık duygusu gelişir (Yavuz, Demir ve Çalışkan: 

40). 

Bu dönemde çocuğun sosyal çevresi artmakta, çocuk farklı düzey ve biçimlerde 

toplumsal rolleri yerine getirme çabası içine girmektedir. Yetişkinlerle ve akranlarla 

kurduğu ilişkilerle kişilerarası iletişim kurma becerilerini geliştirir. 

Toplum hayatı içinde yaşamını sürdüren bireyin hayatında insanlarla kuracağı 

ilişkiler, toplum yapısına göstereceği uyum ve kendine olan güveninin artmasında 

çocukluk dönemindeki öğrendiği bilgiler etkili olmaktadır. Örneğin, arkadaşlarıyla 

oynadığı oyunlar ile paylaşma, cinsiyet farklılıklarını keşfetme, giyinip süslenmeye ilgi 

duyma ve kendine olan güven duygusunu geliştirir. Doğumdan itibaren bir gelişim 

gösteren bireyin sosyal gelişiminde içinde bulunduğu toplumun sosyo-ekonomik durumu 

önemlidir. 

Sosyo- ekonomik ve kültürel yönden iyi bir ortamda yetişen 21. yüzyılın çok ve 

yönlü ve dinamik çocukları teknolojik gelişmeleri ve modayı yakından izlemekte, 

giysilerini kendileri seçebilmekte giysilerinde rahatlık, modaya uygunluk ve hareket 

özgürlüğü aramaktadır (Özbek, 2002: 38). Bu özellikte olan giysiler bir noktada vücut 

özelliklerine uygun olan giysilerdir.   
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BÖLÜM II 

BEBEK VE ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLER VE 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜLERİN ALINIŞI 

Antropomeri; insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Bu 

boyutlar, uzunluk, genişlik, yükseklik, ağırlık, çevre boyutları gibi farklı alanları içerir. 

İnsanların antropometrik özellikleri uzun yıllar değişik nedenlerle inceleme konusu 

olmuştur. Bir terzinin müşterisine dikeceği elbise için aldığı ölçülerden başlayarak, toplu 

imalat yapan tekstil endüstrilerinde kullanılan antropometrik ölçüler ve numaralar, ev 

eşyaları ve gereçleri imal edilen kuruluşların insan boyutlarını esas alan tasarım 

çalışmaları, en ileri tekniklerin kullanıldığı uzay uçuşlarında astronotların oturma yerleri 

ile devinim alanlarının saptanması gibi pek çok alanda, klasik antropolojinin ölçme 

teknikleri kullanılır (Çarman, 2000: 60). 

Antropometri, yöntem ve ölçüm tekniklerini bebeklikten ölüme kadar geçen zaman 

içerisinde insan vücudunda uygulanmakta ve yaşam boyu insan vücudundaki yüzlerce 

ölçüden yararlanarak birçok sonuç elde edilmekte ve yorumlanmaktadır (Sağır, 2007: 2). 

2.1. Antropometrik Ölçüler 

Bireyin verimli ve sağlıklı olabilmesi için yaşadığı mekan, kullandığı donanım 

antropometrik ölçülere ve biyomekanik özelliklere uygun duruma getirilir. Antropometrik 

ölçülerin kullanıldığı alanlar aşağıda özetlenmiştir: 

• Toplumun tümünü veya belirli bir kullanıcı grubunu içeren tasarım ölçülerinin 

geliştirilmesinde, 

• Hastanelerin, eğitim yapılarının, işyerlerinin, eğlence yerlerinin, konutların vb. bir 

anlamda insanın içinde bulunabileceği her türlü iç mekanların tasarımında, 

• Kullanılan her türlü tezgah, araç ve gerecin tasarımında, 

• Herhangi bir sistem ve/ veya aygıt içinde kullanılan parçaların, gereçlerin 

tasarımında, 

• Askeri ve sivil amaçlı üretim yapan giyim sanayiinde, 

• Çeşitli mobilya sanayi vb. ile tekerlekli sandalye, yatak, baston ve protez gibi 

çeşitli materyallerin yapımı gibi alanlarda uygulanır (Gönen ve Kalınkara, 1991: 133, 134). 
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2.2. Hazır Giyim Sektöründe Kullanılan Antropometrik Ölçüler 

Temel fizyolojik ihtiyaçlardan biri olan giyinme vücudu dış etkilerden koruma ve 

rahatlık sağlamanın yanı sıra bireyin kendini topluma kabul ettirmesi ve beğendirmesi 

açısından önemlidir. İyi ve özenli giyim düşüncesi insanların içinde taşıdığı olanaklar 

ölçüsünde uygulamaya çalıştığı, olağan ve vazgeçilmez bir istektir. Bu isteğin 

gerçekleşmesi fonksiyonel olduğu kadar vücuda iyi uyan ve etkileyici giysilerle 

mümkündür. Bireyin vücut ölçülerine uymayan bir giysi güzel görünmeyeceği gibi rahat 

hareket etmesini de engeller. Giysinin vücuda iyi uyması, fonksiyonel olması ve rahat 

hareketlilik sağlaması kalıpların antropometrik ölçülerden yararlanılarak hazırlanmasını 

gerektirir (Gönen, Bayraktar ve Özgen:118 ). 

Hazır giyim sektörün de kullanılan antropometrik ölçüler aşağıda özetlenmiştir: 

1. Tüm boy uzunluk                                        11. Dış kol uzunluk 

2. Göğüs çevresi                                              12. İç kol uzunluğu 

3. Bel çevresi                                                   13. Pazu genişliği 

4. Kalça çevresi                                               14. Bilek genişliği 

5. Sırt yüksekliği                                             15. Bacak (Dış Pantolon ) uzunluğu 

6. Kalça düşüklüğü                                         16. Oturma yüksekliği 

7. Göğüs düşüklüğü                                        17. Diz yüksekliği 

8. Ön uzunluk                                                 18. Diz genişliği 

9. Sırt genişliği                                               19. Baldır genişliği 

10. Omuz genişliği                                         20. Boyun çevresi 

Gelişen bilgi teknolojisi her alanda olduğu gibi hazır giyim sektöründe de önemli 

rekabet kriteri haline gelmektedir. 

Hazır giyim sektöründe üretici, perakendeci ve tüketici isteklerini göz önüne alarak 

yapılan çalışmalar sonunda dijital olarak vücut ölçülerinin hesaplanmasını sağlayan bir 

sistem geliştirilmiştir. Web ulaşımlı olarak hazırlanan bu sistem Üç Boyutlu Dijital Vücut 

Tarama ve Ölçme Sistemi (Three-dimensional digital body scanning and measurement 

system) olarak adlandırılır. Üç boyutlu vücut ölçüm sistemi ölçü alma, ölçülendirme, 

analiz etme, depolama ile otomatik olarak elbise ölçülerini ve antropolojik ölçüleri 
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çıkararak bunları hazır giyimde en uygun ölçüleri tespit etmede kullanır ( Özlü, 2006: 72) 

(Şekil 5). 

 

Şekil 5. Üç Boyutlu Vücut Tarama Sistemi (Anonim4, 2007) 

2.3. Hazır Giyim Sektöründe Kullanılan Antropometrik Ölçülerin Önemi 

İnsanların vücutları arasında önemli farklılıklar vardır. Uzun, kısa, zayıf, şişman 

vücut tiplerine bağlı olarak çeşitli vücut bölümleri arasındaki oranlar değişebilmektedir. 

Başın bedene oranı; bacakların genel boy içindeki payı; omuz genişliği, göğüs ve bel 

çevreleri arasındaki oranlar, kalça genişliği, göğüs kafesi, pelvis, omuz genişliği gibi 

ölçüler arası oranlar değişik vücut tiplerinin oluşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

giysinin yapısının belirlenmesinde kol, bacak gibi hareketli organların hareket sırasında 

giysiye etkileri dikkate alındığında eklem biçimleri ve insan vücudunun dinamik özellikleri 

de önem kazanır (Gönen, Bayraktar ve Özgen, 1991: 121). 

Bir giysinin ya da kalıbın vücuda iyi uymaması boyutlarının çok büyük ya da küçük 

olması anlamına gelir. Bu durum genellikle giysi ya da kalıbın bireye uygun şekilde 

oranlanmamasından kaynaklanır (Forziati, 1965: 496). 
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2.4. Bebek ve Çocuklarda Antropometrik Ölçüler ve Antropometrik Ölçülerin  

Alınışı 

ISO ve TSE’nin bebeklerde, kız çocuklarda ve erkek çocukların giyimlerinde boyut 

gösterilmesi üzerine standartları mevcuttur. Fakat bu standartlardaki amaç üretilen 

giysilerin boyutlarının ölçülmesi yönündedir. Giysi üretimi için gerekli ölçülerin tespit 

edilmesi yönünde değildir. 

ISO ve TSE standartlarında; 

Bebek giyimlerinde sadece boy uzunluğu esas alınmıştır (TSE 4347 1985: 3), (ISO 

3638 1977: 2). 

Erkek çocuklarda ise giysinin cinsine göre boy, göğüs çevresi, kalça çevresi ve bel 

çevresi ölçüleri esas alınmıştır (TSE 4343 1985: 5), (TSE 4735 1986: 5). 

Kız çocuklarında erkek çocuklarda olduğu gibi boy, göğüs çevresi, kalça çevresi ve 

bel çevresi ölçüleri esas alınmış ve bu giysilerin etiketlerinde kullanılmak üzere uygun ölçü 

tabloları verilmiştir ( TSE 4736 1986:5), (TSE 4346 1985: 5), (ISO 1981: 4). 

Büyümenin değerlendirilmesinde, bebek ve çocuğa uygun ürün tasarımları yapmada 

kullanılan antropometrik ölçüler ve antropometrik ölçülerin uygulanmasında, 

yorumlamasında dikkat edilecek noktalar aşağıda özetlenmiştir: 

Baş Çevresi: Sağlıklı bir çocuğun büyümesin de antropometrik ölçüler içinde yer 

alan baş çevresi ölçümü 2 yaşına kadar ölçülür. 

Baş çevresi ölçümü, oksipital kemiklerin en çıkıntılı noktası ile kaşların ve kulakların 

üzerinden geçecek şekilde yerleştirilerek esnemeyen bir mezur yardımı ile ölçülür (Şekil 

6). 
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                 Şekil 6. Baş Çevresinin Ölçümü (Anonim5, 2007) 

İlk bir yıl içerisinde normal baş çevresi ve bunun alt ve üst sınırları aşağıdaki formül 

yardımı ile hesaplanabilir: 

                                      boy ( cm ) 

Baş çevresi ( cm ) =[                         + 9.5 ] + 2.5 

                                              2 

Ağırlık: Ağırlık, antropometrik ölçümler içinde büyümenin değerlendirilmesinde en 

çok kullanılan ölçümdür. 

İki yaşından küçük çocuklarda ağırlık ölçümü çocuğun giysileri çıkartılmış olarak 

yatar pozisyonda elektronik baskül ile ölçülür ve çocuğun ağırlığı okunarak kaydedilir 

(Şekil 7). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.İki yaşından Küçük Çocuklarda Ağırlık Ölçümü (Anonim6, 2007) 
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İki yaşından büyük çocuklarda ağırlık ölçümünde çocuğun üzeri ince giydirilerek 

basküllerde ölçülür ve ağırlık ölçüsü kaydedilir (Şekil 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. İki yaşından Büyük Çocuklarda Ağırlık Ölçümü (Anonim7, 2007) 

Boy: 0-24 aylık çocuklarda sırt üstü yatar pozisyonda baş tarafında sabit tahta, ayak 

tarafındaki tahta hareketlidir. Bu amaçla bir yanına mezur yerleştirilmiş “baş-ayak 

tahtası”kullanılır. Çocuğun başı verteks baş tahtasına sıkıca değecek şekilde yerleştirilir, 

dizler ekstansiyona getirilir. Ayaklar bilek ekleminden 90 derece fleksiyonda iken hareketli 

ayak tahtası ile sıkıca temas ettirilir. Ayak tahtasının bulunduğu mezurun gösterdiği 

uzunluk okunur (Şekil 9). 

 

 

       Şekil 9. İki Yaşından Küçük Çocuklarda Boy Uzunluğu Ölçümü (Şehla, 2006: 34) 
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Yirmi dört aydan büyük çocuklarda boy ölçümü çocuk ayakta dururken ölçülür. Düz 

bir duvara monte edilmiş cetvel üzerinde hareketli bir baş tahtasından oluşan bir düzenek 

kullanılır. Çocuğun ayağı çıplak olmalıdır. Başın arkada en çıkıntılı kısmı, omuzlar, kalça 

ve topuklar duvara değmelidir. Topuklar bitişik olmalıdır (Şekil 10). 

 

Şekil 10. İki Yaşından Büyük Çocuklarda Boy Uzunluğu Ölçümü (Şehla, 2006: 34) 

Beden: Göğüs hizasından esnemeyen bir mezur ile ölçülür (A) (Şekil 11). 

Bel: Bel hizasından esnemeyen bir mezur ile ölçülür (B) (Şekil 11). 

Kalça: Kalçanın en geniş yerinden esnemeyen bir mezur ile yere paralel alınır (C) 

(Şekil 11). 

 

Şekil 11. Beden, Bel, Kalça Ölçülerinin Alınışı (Anonim8, 2007) 
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BÖLÜM III 

BEBEK VE ÇOCUK GİYİMİ 

Endüstrinin gelişmesine bağlı olarak değişen sosyal koşullar ve teknolojik gelişmeler 

arasındaki etkileşim giyim alanında da kendini göstermektedir. Son yıllarda bebek ve 

çocuk giyimi de bu endüstride yerini alarak yetişkin giyimi kadar önem kazanmaktadır. 

Bebek ve çocuk giyimi yetişkin giyiminden farklı olarak üzerinde durulması gereken 

bir alandır. Çünkü sürekli büyüme ve gelişme içerisinde olan bebek ve çocukların vücut 

oranlarında olduğu kadar, hareket yetenekleri ve ciltlerinin özellikleri yönünden de 

yetişkinlerden farklıdır (Kılınç, 1997:1). 

3.1. Bebek ve Çocuk Giyiminde Dikkat Edilecek Noktalar 

Giyimin çocuk üzerinde kişisel, bedensel, zihinsel ve toplumsal etkileri vardır. 

Çocuk zevkli ve uyumlu giyinmeyi yetişkinlerin yöneltmesiyle öğrenir. Giyecek satın 

alırken, dikimi yapılırken, çocukların fikri sorularak, çocuğun kişiliğine uygun giyinmesine 

yardımda bulunulur (Yılmaz, 1999: 10). Bebek ve çocuk giysi seçiminde dikkat edilmesi 

gereken noktalar aşağıda özetlenmiştir: 

• Çocuklar, çok hareketli, aynı zamanda da çok hassas varlıklardır. Bu nedenle çocuk 

giysileri, hareketleri kısıtlayıcı özellikte olmayan, kumaşların tene rahatlık hissi veren, 

dolayısıyla yumuşak ve hipoalerjik özelliklere sahip materyallerden üretilen giysiler 

seçilmelidir. 

• Bebek ve çocuk giysi kumaşı hijyenik olmalıdır. Çocuğun cildine zarar veren 

sentetik, sert dokulu kumaşlardan kaçınılmalı, doğal materyalden üretilmiş kumaşlar 

seçilmelidir. Genellikle yazın pamuk ağırlıklı, kışın da cilde batmayan yünlü kumaşlardan 

üretilen giysiler tercih edilmelidir. 

 • Giysinin kumaşı kolay yıkanabilir olmalıdır. Çocuklar giysilerini kolay 

kirletebilecekleri için, seçilen kumaşın çok yıkamaya dayanıklı ve kir tutmayan kumaş 

olmasına dikkat edilmelidir. 

• Hafif, düşük gramajlı kumaşlardan üretilen giysiler seçilmelidir. Çocuğun giysiyi 

rahat giyip çıkarması, rahat taşıması için metre kare ağırlığı az olan giysiler seçilmelidir. 
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• Çocuk giysisi, bulunulan ortamın ısısına uygun kalınlıkta olmalıdır. Çocukların 

kalp atışları, yetişkin bir insana göre daha hızlı olduğunda çabuk terlerler. Bu nedenle 

giysinin kumaşı, kullanıldığı yere ve zamana uygun özellikte olmalıdır. 

• Bebek ve çocuk giyimlerinde genellikle küçük desenler, küçük kareler, kombin 

kumaşlar, çiçek desenler, güncel çizgi film karakterleri olan giysiler seçilmelidir. 

• Seçilen giysi modeli, çocuğun yaşına uygun olmalıdır.   

• Kullanılan aksesuarlar da çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Küçük yaştaki çocuk 

giysilerinde boncuk, düğme gibi kolayca yutabileceği aksesuarlar kullanılmamalıdır 

(Aktuğlu ve Ünal, 2001:225-226). 

3.2. Bebek ve Çocuk Giyim Çeşitleri 

Giysi tasarımcıları çocuk giyiminin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini 

etkilediğine inanmaktadırlar. Bu sebeple giysi tasarımcıları çocuk giysilerini: ürün 

çeşidine, cinsiyetine, yaş grubuna, mevsimine, giysinin kullanım özelliğine, kullanılan 

malzemeye göre sınıflandırmaktadırlar. 

Bebek ve çocuk giysileri aşağıda sınıflandırılmıştır: 

Cinsiyetine Göre: 

• Kız çocuğu giysileri, 

• Erkek çocuğu giysileri. 

Ürün Çeşidine Göre: 

• Spor giysiler, 

• Günlük giysiler, 

• Özel gün giysileri vb. 

Kullanım Özelliğine Göre: 

• Okul giysileri, 

• Oyun giysileri, 

• Özel gün giysileri, 

• Yatak giysileri vb. 
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Mevsime Göre: 

• İlkbahar-Yaz, 

• Sonbahar-Kış vb. 

 Ürünün Malzemesine Göre: 

• Triko giysiler, 

• Kadife giysiler, 

• Kot giysiler vb. 

Giyim Çeşidine Göre: 

• Çocuk iç giyimi, 

• Çocuk dış giyimi vb (Kuru ve Çeğindir, 2001: 3). 

3.3. Bebek ve Çocuk Giyiminde Beden Numaralandırma Sistemleri 

Dünyada hızla artan nüfusa ve çoğalan insan tipine uygun giysi üretimi geleneksel 

ısmarlama giysi dikimi olan terzilik ile karşılanamayacağından; dikiş makinesinin ilk 

kullanılmaya başlandığı 1870’ li yıllardan itibaren seri fabrikasyon giysi üretimi de başlar. 

Altı milyon insanın belirli ölçülerini sabit kabul edip, bunlardan vücutları belirli ölçü 

gruplarına toplama işlemi sonucunda en azından hem üreticiler hem de giysi kullanıcıları 

bakımından kabul gören ve kullanım olanağı bulan sınıflandırma işlemi ortaya çıkmıştır. 

Bu sınıflandırmaya günlük hayatta “ Beden No” denir (Erdoğan, 1999: 454). 

Beden numaraları, giysi tasarımında: üretim, sunum ve satış aşamalarını kolaylaştırır. 

Beden numaraları, boy uzunluğuna, genişlik ölçülerine, yaşa göre farklılık gösterir. 

Çocuklarda en çok kullanılan beden numaraları, boy uzunluğuna göre yaşın tespitidir. Her 

çocuğun gelişim hızı farklı olmasına rağmen oluşturulan beden numaralarının ortalama 

değerleri içerisine dahil edilir (Kuru ve Çeğindir, 2001:2). 

Aileler bebek ve çocukların giysi seçiminde önemli ölçüleri bilmediklerinden – boy 

dahil- genellikle çocukların yaşlarının beden numarası olarak kullanılmasını tercih 

etmektedirler. Ancak bebek ve çocukların yaş ile bedensel gelişimi açısından doğrusal bir 

bağlantı olmadığı bilinmektedir. Bebek ve çocuk beden numaraları üzerine yapılan 

araştırmalarda yetişkinlerde kullanılan göğüs çevresinin yerine çocuklarda hızlı bir değişim 
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gösteren boy uzunluğunun bebek ve çocuklarda beden numarası olarak kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Boy uzunluğunun beden numarası olarak kullanılması ile birlikte bedenden bedene 

ölçü miktarının değişimi de önemlidir. İşletmeler beden sayısını düşük tutarak, işletme 

içinde dolaşan farklı kesim parçalarında karışıklıkların azalacağını ve verimliliğin 

yükseleceğini düşünmektedir. Pazarlamacılar ise mağazaya gelen her tüketiciye uygun 

bedende giysinin elinde olmasını ister. Konu ile ilgili üreticiler ve pazarlamacılar arasında 

yapılan tartışmalar sonucunda bedenden bedene değişme miktarının 10 cm veya 6 cm 

olabileceği sonucuna ulaşırlar (Erdoğan, 1999:456). 

Beden numaralandırma sistemlerindeki bedenden bedene değişim miktarının 

bilinmesi bebek ve çocuk giysilerinin üretilmesi, sunulması ve pazarlamasında büyük 

kolaylık sağlar.   
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 BÖLÜM IV 

BEBEK VE ÇOCUK GİYİMİNDE PAZARLAMA 

Çocuk giysileri, 19. yüzyılın sonuna kadar yetişkin elbiselerinin benzeri şeklinde 

veya yetişkin giysilerinin düzeltilmesiyle hazırlanmıştır. Giysiler aile bireyleri ya da 

terzilerin eseridir. Çocuk elbiselerinde toplu üretim 1870’li yıllarda başlar. Fakat bu üretim 

çok basit şekilde çok az miktarda olur. 1920’ den itibaren başlayan hazır giyim 

sektöründeki çocuk giysi tasarımı çalışmaları; orta ve yüksek gelir grubundaki ailelerin 

ilgisini çeker. Talepleri karşılamak için oluşturulan yeni çocuk giysi tasarımları 20. 

yüzyılda artış gösterir. Fakat bu alandaki gelişmeler, bayan giyimi ve genel moda 

eğilimlerine oranla daha yavaş olur (Tate, 1989: 281).  

4.1. Dünya’da Bebek ve Çocuk Giysi Pazarı 

Tekstil ve hazır giyim sektörü, yeni endüstrileşmekte olan ülkelerin ihracata dayalı 

büyümede gösterdikleri başarının ana kaynağıdır. Gelişmiş ülkelerin, sanayileşme yolunda 

kat ettikleri yol irdelendiğinde, gelinen noktanın başlangıcının, tekstil ve hazır giyim 

sektöründe elde edilmiş olan başarılar olduğu görülür (Kıpık, 2002: 128 ). 

Avrupa Birliği ülkeleri içinde bebek giysileri tüketiminde Almanya, Fransa, 

İngiltere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya sıralanır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde giyime yapılan harcamaların yaklaşık % 10’ u bebek ve çocuk giysilerine 

aittir. Almanya’da ise bu oran % 6 civarındadır. Almanya’da bu oranın düşük olmasının 

sebebi 0-14 yaş grubundaki çocukların diğer Avrupa ülkelerine göre daha az olmasıdır. 

Almanya’da bebek ve çocuk giysilerine yapılan harcamaların yaklaşık %50’ si 2-14 yaş 

grubundaki kız çocukları için, yaklaşık %35’ i 2-14 yaş arasındaki erkek çocuklar için 

%15’i ise 2 yaşın altındaki bebek ve çocuklar için yapılmaktadır. Fransa’ da bu oranın 

yaklaşık %50’ si 2-14 yaş arasındaki kız çocuklar için, % 30’u 2-14 yaş arasındaki erkek 

çocuklar için ve %20’ si de 2 yaşın altındaki çocuklar için yapılmaktadır ( Çatalbaş, 2002: 

21). 
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4.2. Bebek ve Çocuk Giyiminin Hazır Giyim Pazarındaki Yeri 

1980 yılında uygulamaya konulan ihracata yönelik kalkınma politikalarının bir 

sonucu olarak tekstil ve hazır giyim sektörü hızla büyümeye başlar ve bu tarihten itibaren 

hazır giyim sektörüne yatırımlar yapılır. Türk tekstil ve hazır giyim sektörü dünyanın 

dördüncü büyük hazır giyim ihracatçısı kanumundadır. Hazır giyim sektörü üretim ve 

istihdamdaki büyük ağırlığıyla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü konumundadır 

(Emek ve Ümit, 2006: 1). 

Dünyada görülen yerel ekonomik durağanlıklara rağmen uluslar arası rekabet 

ortamında istikrarlı bir gelişme gösteren Türk hazır giyim sektörünün başarısında sürekli 

teknolojik yenilenmenin, ürün kalitesini artırmanın ve uygulanan fiyat politikasının önemli 

bir payı vardır ( Anonim9, 2007 ). 

Tablo 1’de 1996-2005 yılları arasında Türkiye’nin hazır giyim ihracatı (Milyon 

Dolar) sunulmuştur. 

Tablo 1. 1996-2005 Yılları Arasında Türkiye’nin Hazır Giyim İhracatı  

( Milyon Dolar) (Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

Madde Tanımı 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
61-Örme Giyim 

Eşyası ve 
Aksesuarları 

 
3.569 

 
3.962 

 
4.234 

 
3.787 

 
3.729 

 
3.641 

 
4.443 

 
5.733 

 
6.259 

 
6.586 

62-Örülmemiş 
Giyim Eşyası ve 

Aksesuarları 

 
2.154 

 
2.321 

 
2.476 

 
2.414 

 
2.506 

 
2.639 

 
3.254 

 
3.814 

 
4.537 

 
4.855 

Toplam 5.723 6.283 6.710 6.201 6.235 6.281 7.697 9.546 10.796 11.440 

Tablo 1 incelendiğinde 1999 yılında 6.2 milyar dolar olan Türkiye’nin toplam hazır 

giyim ihracatı, 2000 ve 2001 yıllarında fazla bir değişiklik göstermemiş ancak 2002, 2003 

ve 2004 yıllarında önemli artışlar göstererek 2005 yılında 11,5 milyar dolara yükselmiştir. 

2005 yılında hazır giyim sektörü ihracatının, Türkiye’ nin toplam ihracatı içindeki payı 

%15,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Türkiye ihracat imkanları açısından değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği ülkelerinde 

gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalat önemini korumaktadır. Özellikle günlük ve rahat 

giyim eşyaları ile örme tişört, bebek giysileri ve eşarp gibi aksesuarlar dahil olmak üzere 

hemen her kategoride artış görülmektedir (Adanalı, 2006: 7 ). 

Tablo 2’de 2002-2005 yılları arasında Türkiye’nin örme giyim ihracatı (Milyon 

Dolar) sunulmuştur. 
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Tablo 2. 2002-2005 Yılları Arasında Türkiye’nin Örme Giyim İhracatı 

( Milyon Dolar) (Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

 
Madde Tanımı 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

% 
Değ.05/04 

%Pay 
2005 

6109-Tişörtler, 
fanilalar, diğer iç giyim 

eşyası (Örme) 

 
1.473.729 

 
2.058.921 

 
2.486.281 

 
2.762.576 

 
11,1 

 
41,9 

6110- Kazaklar, 
süveterler, hırkalar, 
yelekler, vb. eşya 

(Örme) 

 
1.089.057 

 
1.288.626 

 
1.210.821 

 
1.215.299 

 
0,4 

 
18,5 

6115-Külotlu, kısa; 
uzun konçlu çoraplar, 

soketler(Örme) 

 
393.288 

 
527.489 

 
657.095 

 
713.811 

 
8,6 

 
10,8 

6104-Kadın/kız çocuk 
için takım elbise, 

takım, ceket, pantolon 
vs.(Örme) 

 
443.275 

 
630.016 

 
620.091 

 
579.041 

 
-6,6 

 
8,8 

6108- Kadın/kız çocuk 
için iç ve gece giyim 

eşyası (Örme) 

 
357.064 

 
     422.413 

 
403.265 

 
381.615 

 
-5,4 

 
5,8 

6106- Kadın/kız çocuk 
için bluz, gömlek, 

gömlek; bluz (Örme) 

 
163.505 

 
211.308 

 
237.919 

 
286.106 

 
20,3 

 
4,3 

6103- Erkek/erkek 
çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, pantolon 

vs. (Örme) 

 
108.478 

 
121.665 

 
125.814 

 
120.488 

 
-4,2 

 
1,8 

6107- Erkek/erkek 
çocuk için iç ve gece 
giyim eşyası (Örme) 

 
94.997 

 
98.727 

 
97.815 

 
99.955 

 
2,2 

 
1,5 

6111- Bebekler için 
giyim eşyası (Örme) 

 
90.713 

 
92.650 

 
94.479 

 
91.620 

 
-3,0 

 
1,4 

6114- Diğer giyim 
eşyası (Örme) 

 
50.393 

 
55.793 

 
73.495 

 
80.654 

 
9,7 

 
1,2 

6105- Erkek/erkek 
çocuk için gömlekler 

(Örme) 

 
76.247 

 
63.046 

 
62.582 

 
79.108 

 
21,6 

 
1,2 

6102- Kadın/ kız çocuk 
için dış giyim (Örme) 

 
34.474 

 
58.775 

 
65.871 

 
56.999 

 
-13,5 

 
0,9 

6112-Spor kıyafetleri, 
kayak, yüzme 

kıyafetleri (Örme) 

 
34.719 

 
57.186 

 
59.079 

 
55.118 

 
-6,7 

 
0,8 

6101- Erkek /erkek 
çocuk için dış giyim 

(Örme) 

 
17.832 

 
21.864 

 
33.653 

 
38.547 

 
14,5 

 
0,6 

6117- Giyim eşyasının 
diğer aksesuarı; hazır 
aksesuar ve parçaları 

(Örme) 

 
14.132 

 
22.669 

 
29.270 

 
25.768 

 
12,0 

 
0,4 

6116- Eldivenler (Örme) 710 1.295 1.596 2.009 25,8 0,0 
6113- Emdirilmiş, 

sıvanmış mensucattan 
örülmüş giyim eşyası 

(Örme) 

 
414 

 
125 

 
95 

 
70 

 
-25,6 

 
0,0 

Toplam 4.443.027 5.732.569 6.259.222 6.585.782 5,2 100,0 
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Tablo 2 incelendiğinde 2002-2005 yılları arasında Türkiye’nin örme giyim 

ihracatında %41,9 tişört, fanila ve diğer iç giyim eşyası ihraç edildiği görülmektedir. 

Ayrıca kız çocuk, erkek çocuklar için bluz, takım elbise, ceket, pantolon vb. ile bebek için 

giyim eşyası ihracatta yer tutan diğer önemli ürün gruplarıdır. 

Tablo 3’te 2002-2005 yılları arasında Türkiye’nin örülmemiş giyim ihracatı (Milyon 

Dolar) sunulmuştur. 

Tablo 3. 2002-2005 Yılları Arasında Türkiye’nin Örülmemiş Giyim İhracatı 

( Milyon Dolar) (Dış Ticaret Müsteşarlığı) 

 
Madde Tanımı 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

%Değ. 
05/04 

%Pay 
2005 

6209-Kadın/kız çocuk için 
takım, takım elbise, ceket vs. 

 
1.495.696 

 
1.722.328 

 
2.069.160 

 
2.204.491 

 
6,5 

 
45,4 

6203- Erkek/erkek çocuk için 
takım, takım elbise, , ceket vs. 

 
716.001 

 
95.057 

 
1.099.422 

 
1.241.882 

 
13,0 

 
25,6 

6205 Erkek/erkek çocuk için 
gömlek 

 
257.663 

 
345.379 

 
418.063 

 
447.238 

 
7,0 

 
9,2 

6206- Kadın/kız çocuk için 
gömlek, bluz vs. 

 
249.277 

 
269.036 

 
307.807 

 
309.399 

 
0,7 

 
6,4 

6208-Kadın/kız çocuk için içve 
gece giyim eşyası 

 
183.437 

 
134.174 

 
195.819 

 
213.089 

 
8,8 

 
4,4 

6212- Sütyen, korse,korse 
kemer, pantolon askısı, çorap 

bağı, jartiyer 

 
49.475 

 
72.679 

 
91.205 

 
105.876 

 
16,1 

 
2,2 

6202- Kadın/kız çocuk için dış 
giyim 

 
86.850 

 
89.264 

 
92.839 

 
84.256 

 
-9,2 

 
1,7 

6201- Erkek/erkek çocuk için 
dış giyim 

 
68.622 

 
67.201 

 
73.295 

 
76.079 

 
3,8 

 
1,6 

6207-Erkek/erkek çocuk için iç 
ve gece giyim eşyası 

 
67.212 

 
62.371 

 
68.762 

 
61.211 

 
-11,0 

 
1,3 

6211-Spor,kayak ve yüzme 
kıyafetleri vb 

 
34.868 

 
41.968 

 
44.637 

 
76.029 

 
3,1 

 
0,9 

6214- 
Şallar,eşarplar,fularlar,kaşkollar, 

peçe ve duvaklar vb eşya 

 
20.980 

 
26.926 

 
42.141 

 
29.735 

 
-29,4 

 
0,6 

6209-Bebek için giyim 
eşyasının ve aksesuar 

 
17.234 

 
19.570 

 
24.129 

 
24.164 

 
0,1 

 
0,5 

6217 Giyim eşyasının hazır 
teferruatı, parçaları, aksesuarları 

 
2.476 

 
3.796 

 
3.882 

 
4.660 

 
20,0 

 
0,1 

6215-Boyun bağı, 
papyon,kravat ve kravatlar 

 
1.183 

 
1.938 

 
3.376 

 
3.546 

 
5,0 

 
0,1 

6210-Plastik, kauçuk sıvanmış, 
emdirilmiş elyaftanhazır giyim 

eşyası 

 
2.693 

 
1.551 

 
1.383 

 
1.557 

 
12,6 

 
0,0 

6216- Eldivenler 324 372 313 1.220 282,0 0,0 
6213-Mendiller 99 265 588 126 -78,6 0,0 

Toplam 3.254.091 3.813.876 4.536.829 4.854.556 7,0 100,0 
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Tablo 3 incelendiğinde 2002-2005 yılları arasında Türkiye’nin örülmemiş giyim 

ihracatında %45,4’ü kadın/ kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vb. ile, % 25,6 erkek / 

erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vb. ihraç edildiği görülmektedir. Ayrıca erkek / 

erkek çocuk, kadın / kız çocuk için gömlek, dış giyim, bebek için giyim eşyası ve 

aksesuarlarda önemli yer tutan ürün gruplarıdır. 

Türkiye’de rakamlara göre çocuk hazır giyim sektörü açısından büyük bir pazara 

sahiptir ve üretilen bebek ve çocuk giysilerinde ürün çeşitliliği oldukça geniştir. Türkiye’ 

nin büyük bir pazara sahip olması ve üretilen bebek ve çocuk giysilerinde ürün 

çeşitliliğinin fazla olmasındaki en büyük etken Türkiye’ nin, dünyadaki en önemli pamuk 

üreticilerinden biri olmasıdır. Türkiye de üretilen bebek ve çocuk giysilerinin büyük 

bölümü pamuklu ürünlerdir. Hazır giyim sektörünün ara mamül ihtiyacı olan iplik, kumaş 

gibi mamüller büyük ölçüde yurt içinde karşılanmaktadır. 
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BÖLÜM V 

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE E-TİCARET 

Küresel rekabet ortamının sunduğu fırsatlardan yararlanmak ve tehditlerden 

kaçınmak, esnek, çevik ve müşteri merkezli iş modellerinin uygulanmasını zorunlu kılar. 

Bu bağlamda, bilişim teknolojileri ve özellikle internet teknolojisindeki gelişmelerin bir 

ürünü olan elektronik ticaret, işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejilerin ve iş 

modellerinin uygulanmasında önemli bir araç olur (Tekin, Güleş ve Öğüt, 2006:247). 

5.1. Elektronik Ticaret 

Bilgisayar ve telekkominikasyon teknolojilerinin birleşmesi bilgiyi almada, 

depolamada, düzeltmede ve paylaşmada tamamıyla devrim yapmaktadır. İnternetteki ticari 

işlemler, işletmeden işletmeye perakende olsa da olmasa da genellikle elektronik ticaret ya 

da ‘e- ticaret’ olarak adlandırılır. 

E-ticaret konusunda en yaygın genel kabul görmüş tanım OECD tarafından 1997’de 

yapılan tanımdır. Bu çerçevede aşağıdaki eylemleri kapsayan süreç olarak tanımlanır: 

•Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi, 

•Firmaların elektronik ortamda buluşması, 

•Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, 

•Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, 

•Satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi. 

E- ticaret ile daha esnek yapıya kavuşan, tedarikçileri ile daha yakın çalışan, 

müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap veren firmalar da, global ölçekte 

değişim yaşamaktadır.  E- ticaret, firmalara en iyi tedarikçiyi seçme ve bütün dünyaya şatış 

yapma imkanı sunmaktadır (Bulgun ve Vuruşkan, 2005: 97). 
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5.1.1. Elektronik Ticaret Çeşitleri 

Elektronik ticaret dört kategoride incelenmektedir: İşletmeden işletmeye e-ticaret 

(B2B), İşletme-tüketici arası e-ticaret (B2C), işletme-devlet arası e-ticaret, vatandaş-devlet 

arası e-ticaret. 

•İşletmeden işletmeye E-Ticaret ( B2B ) 

Bütün dünyada Business ( B2B ) e- commerce adıyla bilinen kurumlararası 

elektronik ticaret, birçok alıcı ve satıcı firmanın elektronik ortamda bir araya gelip alım 

satım işlemlerini gerçekleştirdikleri yeni ticaret şeklini ifade etmektedir ( Dal ve Özbek, 

2006: 111 ). 

•İşletme- Tüketici Arası E-Ticaret ( B2C ) 

İşletmeden tüketiciye yönelik ticari hizmetlerde e-ticaretin işlevi, işletme ve müşteri 

arasındaki ticari ilişkilerin ve işlemlerin web üzerinden yürütülmesidir. Amaç, mal ve 

hizmetlerin satılması ve hedef kitlelere pazarlanmasıdır. Web teknolojisindeki hızlı 

gelişmeler sonucunda ortaya çıkan “sanal mağaza” uygulamaları ile internette firmalar 

elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan 

tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır (Anonim10, 2007). 

•İşletme- Devlet Arası E- Ticaret 

Bu sınıf, özel işletmeler ile kamu organizasyonları arasında ve ağ üzerinde 

gerçekleşebilecek tüm bürokratik işlemleri içermektedir (Yüregir, 2000: 355). 

•Vatandaş- Devlet Arası E-Ticaret 

Henüz yaygın örnekleri olmayan bu kategoride ehliyet, pasaport başvuruları, sosyal 

güvenlik primleri ile vergi ödemeleri, vb. uygulamalar ile elektronik devlete ( e-devlet ) 

geçişin sağlanması planlanmaktadır (Güleş, Bülbül ve Çelebi: 466). 
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5.1.2.Elektronik Ticaretin Faydaları 

İki binli yıllarda işletmelerin mevcut işinin bir parçası haline gelen e- ticaret, 

işletmeler için bir risk değil, aksine bir yatırımdır. 

Önemli bir pazarlama ve satış kanalı olan e-ticaret, satıcı ve alıcılara ve bu 

hizmetlerden yararlananlara aşağıdaki faydaları sağlar: 

• Geniş pazar ve sınırsız alışveriş, 

• Rekabette üstünlük ve hizmet kalitesinde artış, 

• Ürünleri daha ucuza mal edebilme ve ulaşabilme, 

• Aracıların azalması ve ihtiyaçlara hızlı erişim, 

• İşlem maliyetinden tasarruf ve daha ucuz ürün ve hizmetler, 

• Yeni iş olanakları ve yeni ürünler (Turan, 2006: 2). 

5.1.3. Elektronik Ticaret ile Geleneksel Ticaretin Karşılaştırılması 

Elektronik ticaretin geleneksel ticarete göre belirgin farkları daha çok iletişim ve 

onay işlemlerinde ortaya çıkar. Veri aktarımının sağlanması için geleneksel yöntemde de 

birçok yol vardır. Ancak bunların hepsi e-posta ve diğer aktarım yöntemlerinden daha hızlı 

değildir (Tekin, Güleş ve Öğüt, 2006: 248).Geleneksel ticaret ifadesiyle, kastedilen 

elektronik ticaretin sağladığı imkanlardan faydalanmadan yapılan ticarettir. Tablo 4’te 

satın alma işlemleri yapan bir işletmenin geleneksel ve elektronik ortamlarda yapacağı 

ticaret karşılaştırılarak gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Geleneksel Ticaret- Elektronik Ticaret Karşılaştırması (Anonim11, 2007) 

 GELENEKSEL 
TİCARET 

ELEKTRONİK 
TİCARET 

Satın Almayı Yapan Firma   

Bilgi Edinme Yöntemleri Görüşmeler, Dergiler, 
Kataloglar, Reklamlar 

Web Sayfaları 

Talep Belirtme Yöntemi Yazılı Form Elektronik Posta 

Talep Onayı Yazılı Form Elektronik Posta 

Fiyat Araştırması Kataloglar, 
Görüşmeler 

Web Sayfaları 

Sipariş Verme Yazılı form, Fax Elektronik Posta, EDI 

Tedarikçi Firma   

Stok Kontrolü Yazılı Form, Fax, 
Telefon 

Online Veritabanı, EDI 

Sevkiyat Hazırlığı 
 

Yazılı Form, Fax, 
Telefon 

Elektronik Veritabanı, 
EDI 

İrsaliye Kesimi Yazılı Form Online Veritabanı, EDI 

Fatura Kesimi 
 

Yazılı Form Elektronik Posta, EDI 

Siparişi Yapan Firma   

Teslimat Onayı Yazılı Form Elektronik Posta, EDI 

Ödeme Programı Yazılı Form Online Veritabanı, EDI 

Ödeme Banka Havalesi, Posta, 
Tahsildar 

İnternet bankacılığı, 
EDI, EFT 
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          5.2. Hazır Giyim Sektöründe E-Ticaret 

Moda sektörü çok dinamik ve rekabete dayalı; bu sektörde mücadele etmek isteyen 

işletmelerin, değişim hızıyla pazar karmaşasına verecekleri cevapta verimli ve etkili olacak 

bir mağazalar zinciri sistemi geliştirmeleri gerekmektedir. Stok mağazalar zinciri üyeleri 

için tüketici talebine cevap vermek amacıyla esnek imalat sistemleri uygulaması giderek 

önem kazanır. Ayrıca hızlı (son) moda gereklilik, özellikle stok geçerliliği ve fazla stok 

yönetimi ile ilgili olarak moda perakendecilerinin etkinliğini geliştiren bilgiye dayalı 

teknolojilerin ve çabuk cevap sağlayabilme sistemlerinin uygulanmasına yol açar ( 

Birtwisle, 2004: 4). 

  2000’ li yıllarda internetin yaygın olarak kullanılması ve hayatın vazgeçilmez bir 

parçası haline dönüşmesi, hazır giyim işletmelerini da bu konuda çalışmalar yapmaya 

yöneltir. Hazır giyim sektörü gibi Türkiye açısından lokomotif olarak kabul edilen bir 

sektörde, şirketlerin tüm kaynaklarını doğru planlamaları ve değişen ekonomik koşullara 

göre hızlı ve doğru karar vermelerinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Şirketlerin doğru 

teknolojilere doğru yatırım yapmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Artık birçok hazır 

giyim işletmesinin kendisine ait bir web sayfası vardır, buna karşılık bu işletmelerden 

sadece bir kısmının internet üzerinden alış veriş yapma imkanı sunmaktadır (Bulgun ve 

Vuruşkan, 2005: 99). 

E-ticaretinin tekstil sektöründeki durumu henüz oluşum sürecindedir. Tablo 5’te 

haziran 2006- haziran 2007 tarihleri arasında internet kullananların kişisel kullanım amacı 

ile internet üzerinden yaptıkları alışveriş türleri (%) sunulmuştur. 
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Tablo 5. Haziran 2006- Haziran 2007 Tarihleri Arasında İnternet Kullananların     

Kişisel Kullanım Amacı ile İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışveriş Türleri (%) 

(Anonim12,2007) 

 

 

Haziran 2006-Haziran 2007 tarihlerinde 

İnternet üzerinden alışveriş yapanlar 

içindeki oranı 

İnternet kullananlar içindeki oranı 

 Türkiye Kent Kır Türkiye Kent Kır 

Film, müzik 18,35 20,43 10,93 1,41 1,54 0,90 

Kitap / dergi/gazete / e-

eğitim materyali 
24,45 21,40 35,29 1,88 1,61 2,89 

Bilgisayar yazılımı 

(bilgisayar ve video oyunları 

dahil) 

11,12 10,22 14,33 0,85 0,77 1,17 

Gıda maddeleri ile 

günlük gereksinimler (tütün ve 

kozmetik dahil) 

19,29 19,27 19,36 1,48 1,45 1,59 

Ev eşyası (Mobilya, 

oyuncak, beyaz eşya vb) 
21,21 19,01 29,01 1,63 1,43 2,38 

Giyim, spor malzemeleri 22,29 21,51 25,05 1,71 1,62 2,05 

Bilgisayar ve diğer ek 

donanım 
16,47 16,33 16,93 1,26 1,23 1,39 

Elektronik araçlar ( Cep 

telefonu, kamera, radyo, TV, 

DVD oynatıcı, video vb.) 

28,20 30,04 21,65 2,17 2,27 1,77 

Hisse senedi / Finansal 

hizmet / Sigorta alımı 
5,02 4,41 7,18 0,39 0,33 0,59 

Seyahat ve tatil için 

konaklama (Rezervasyon, bilet, 

araç kiralama) 

15,59 16,32 12,99 1,20 1,23 1,06 

Sinema, tiyatro vb. bilet 

satın alımı 
7,61 8,23 5,38 0,58 0,62 0,44 

Piyango ya da bahis 

oyunları 
1,31 1,67 0,00 0,10 0,13 0,00 

Diğer 1,38 1,77 0,00 0,11 0,13 0,00 
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Tablo 5 incelendiğinde cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı, video, kitap, 

gazete, dergi, e- eğitim materyali ürünler ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye’de giyim ve 

spor malzemeleri 3. sırada yer almaktadır. 

Giyim ürünlerinin internet alış verişinde çok fazla tercih edilmemelerinin sebebi, bu 

ürünlerin spesifik olmasıdır. Hazır giyim ürünleri için sanal ortamda alış verişi zor kılan 

bazı faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Vücut ölçülerinin kişiden kişiye farklılık göstermesi: Örneğin beden numaraları 

aynı olan iki kişinin beden numaraları aynı olsa da her iki kişide de farklı duracaktır. Bu 

durum hazır giyim eşyalarının sanal ortamda ticareti konusunda bir engeldir. 2000’li 

yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte, hazır giyim ürünlerinin internet ortamında 

pazarlanmasını sağlayabilecek programlar geliştirilmektedir. 

• Hazır giyim ürünlerinde renk faktörü: 2000’li yıllarda görüntü sistemleri henüz 

kumaşın rengini birebir olarak ekrana getirebilecek bir yapıya sahip değildir. Bu konu ile 

ilgili olarak işletmelerin çeşitli çalışmaları mevcuttur. 

• Hazır giyim ürünlerinde tuşenin önemi: Bir ürünün tuşesi internet ortamında 

sunulamaz. Bir kumaşın tuşesini en iyi anlama yöntemi kumaşa dokunmaktır. 

• Hazır giyim ürünlerin pazarlamasında güven: Mağazaların müşteri gözündeki 

prestiji bu noktada önemli bir etkendir. Ayrıca ürünlerin değiştirilebilme imkanı da 

müşteriyi etkileyen bir faktör olacaktır (Bulgun ve Vuruşkan, 2005: 99-100). 

Tablo 6’da internet üzerinden alışverişte sorun yaşayanların oranı ve yaşanan 

sorunlar (%)  sunulmuştur. 
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Tablo 6. İnternet Üzerinden Alışverişte Sorun Yaşayanların Oranı ve Yaşanan 

Sorunlar (%)(Anonim13,2007) 

  Türkiye Kent Kır 

İnternet üzerinden alışverişte sorun yaşayanlar 7,12 6,62 8,92 

 
İnternet üzerinden alışverişte sorun yaşayanların 

yaşadıkları sorunlar 
   

 Garanti konusunda belirsizliğin olması 25,91 27,25 22,39 

 Teslim süresinin belirtilenden fazla olması 39,19 37,82 42,82 

 
Nihai masrafların belirtilenden daha fazla olması (yüksek 

teslim masrafları, kredi kartı işlem ücreti vb.) 
9,56 0,00 34,79 

 Yanlış ya da hasarlı ürün teslimi 38,24 45,43 19,29 

 
Şikayet ya da tazminat zorluğu veya şikayet sonrası 

yanıtın yeterli olmaması 
4,83 6,66 0,00 

Tablo 6 incelendiğinde Türkiye’de internet üzerinden alışverişte sorun yaşayanların 

oranı ve yaşanan sorunlar da en çok teslim süresinin belirtilende fazla olması ve yanlış ya 

da hatalı ürün teslimi olduğu görülmektedir. 

 5.3. Hazır Giyim Ürünlerinin E-Ticaretinde Müşteri Tatmini 

Rekabetin hızlı olduğu 2000’ li yıllarda müşteri tatmini hem geleneksel ortamda hem 

de internet ortamında kritik bir hal almaya başlamıştır Bu nedenle müşteri ihtiyaçlarına 

hızlı cevap verebilen ve pazar da katma değeri yüksek olan hazır giyim işletmeleri rekabet 

edebilmektedir. 

Hazır giyim sektöründe araştırma, geliştirme ve eğitim alanında çalışmalar yapan 

firmalardan biri olan Textile / Clothing Techonology Corporation ( TC2 ) firması yaptığı 

araştırmalarla bir hazır giyim işletmesinin dünya çapında rekabet gücüne ulaşabilmesi için 

müşteri tatminini esas alan kriterleri 3 kategoriye ayırmıştır. Bunlar: 

•Müşteri taleplerini somutlaştırma: Tüketicilerin talepleri doğrultusunda 

şekillendirilerek üretilen ürünler içerisinden en uygun olan ürünleri seçmesi, 

•Uygunluk: Üreticiler vücuda uygun giysi üretmek için tüketicilerin vücut ölçülerini 

elde etmesi ve buna göre üretim yapması, 

•Tasarım: Tüketiciler kendi tercihlerine göre imal edilecek giysilerin tasarımına 

katkı sağlamaları (Özlü, 2006:70-71). 
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Elektronik ticaret, küresel pazarlara açılma ve keşfetme fırsatı tanımaktadır. 

Tüketiciler elektronik ticaret ile; çok sayıda tercih, düşük fiyat, kişisel hizmetler, yeni 

üretim, yeni hizmetler, yeni satın alma biçimleri gibi avantajlar elde etmektedir. Müşteri 

tatmini karmaşık bir alandır ama üreticilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını, nasıl 

davrandıklarını; onları, bir şey satın almak için karar verme sürecinde neyin etkilediğini ve 

bir ürün veya servis seçerken hangi basamakları takip ettiklerini keşfetmek için ellerinden 

gelen her şeyi yapmaları gerekir (Jones, 2005: 93 ). 

Bertha Jacobs, Helena M.de Klerk, C. H. Van Heerden’ in İnternette Online Giysi 

Satışını Tüketicilere kabul ettirmek için yaptıkları bir araştırmada giysi temininde 

izledikleri işlem basamakları için bir model geliştirmişlerdir (Şekil 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12.Tüketicilerin Online Giysi Temininde İzledikleri Model (Jacobs, Klerk ve 

Heerden, 2005: 244) 
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5.4. İlgili Kaynaklar 

Bebek ve çocuk gelişimi, bebek ve çocuk giyimi, bebek ve çocuk giyiminde 

kullanılan antropometrik ölçüler, beden numaralandırma sistemleri, bebek ve çocuk 

giyiminde pazarlama üzerine literatür araştırması yapılmış ve ulaşılabilen araştırmalar 

aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

BULGUN, VURUŞKAN 2005’ te Konfeksiyon sektöründe e-ticaret uygulamalarına 

yönelik bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada e-ticaret hakkında genel bilgiler 

açıklanmış, tekstil ve konfeksiyon sektöründe e-ticaretin önemi, konfeksiyon ürünleri için 

sanal ortamda alışverişi zor kılan faktörler açıklanarak bu olumsuzlukların giderilmesine 

yönelik önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca Dünya’ da ve Türkiye’de sanal ortamda satış 

yapan işletmeler açıklanmıştır. 

DUYAR, YAZICI 1996’DA “Nafi Atuf ( Kansu ) ve Türkiye’de Yapılan İlk 

Büyüme Araştırması” adlı bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada çocukların fiziksel 

büyümelerinin başlangıcı ve gelişimi açıklanmıştır. Araştırma sonunda 7 ile 17 yaş 

arasında ağırlık ve boy ölçü değerleri sunulmuştur. 

JACOBS, KLERK, HEERDEN 2005’te internette online giysi satışını tüketicilere 

kabul ettirmek ve kavramsal model incelemek ve geliştirmek için bir çalışma yapmışlardır. 

Sanal ortamda giysi satışını doğru olarak düzenleyebilmek için tüketicilerin isteklerine 

uygun kavramsal model geliştirmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların 

giysi satışı uygulamalarında hangi adımları izleyecekleri, yapılacak işlemlerin yöntemi 

tanımlanarak yeni bir model düşüncesi oluşturmuşlardır. 

DAL, ÖZBEK 2006’DA Avrupa Birliği ve Türk Hazır Giyim Sanayinde E- Ticaret 

Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesine yönelik bir araştırma yapmışlardır. Araştırma ile 

Türk hazır giyim işletmelerinin e-ticaret uygulamalarına önem verilmediği, Avrupa 

Birliği’nde faaliyet gösteren hazır giyim firmalarının % 19’ unda e-ticaret uygulamasının 

olduğu fakat bu uygulamalar da çeşitli eksiklikler olduğu görülmüştür. 

ERDOĞAN 1999’da bebek ve çocuk- genç yaş gruplarında vücut ve giysi ölçülerinin 

standardizasyonuna yönelik bir çalışma yapmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

“Temel Vücut Standart Ölçüleri” ve “Çeşitli Giysilerin Mamul Ölçüleri” nin bulunduğu iki 

adet tablo oluşturulmuş, ölçü tabloları içindeki bazı bedenlerin, bilgisayarlı kalıp hazırlama 

sisteminde (CAD) kalıpları hazırlanmış ve giydirilme yöntemiyle kontrolü yapılmıştır. 
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AKŞİT 2006’ da büyümenin değerlendirilmesi ile ilgili bir çalışma yapmıştır. 

Büyümenin değerlendirilmesinde vücut ağırlığı, boy, baş çevresi ölçümlerinin yaş 

gruplarında ne kadar olması gerektiği, ölçümlerin nasıl yapılması gerektiği ve büyümenin 

izlenmesinin önemi belirtilmiştir. 

ŞEHLA 2006’ da 9-72 aylık çocuklarda antropometrik ölçümler ve antropometrik 

ölçümlere etki eden parametrelerin araştırılması ile ilgili bir araştırma yapmıştır. 

Araştırmada antropometri, antropometrik ölçüler, 9-72 aylık çocuklarda antropometrik 

ölçülerde beslenmenin önemi incelenmiştir. Araştırma bulgularından erkek çocukların tüm 

parametrelerinin kız çocuklarından yüksek olduğu, gelir durumuna göre incelendiğinde 

orta veya yüksek gelir grubundaki çocukların tamamının antropometrik ölçümleri, düşük 

gelir grubundaki çocukların antropometrik ölçümlerinden yüksek bulunmuştur. 

COOKLIN 1991’de çocuk giysileri için kalıp sınıflandırma teknolojisi ile ilgili bir 

çalışma yapmıştır. Çocukların fiziksel büyüme ve gelişmesini bölümlere ayrılmış, kız ve 

erkeklerin yaşa göre uzunlukları tablo halinde sunulmuştur. Ayrıca antropometrik 

taramalar anlatılarak sistem geliştirilmiş ve basit uygulamalar yapılmıştır. 
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5.5. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, online satış yoluyla 0 -12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

işletmelerin kullandığı antropometrik ölçüleri, kullanılan antropometrik ölçülerin minimum 

ve maximum değerleri, minimum ve maximum değer arasındaki fark dağılımını, 0-12 yaş 

arası beden numaralandırma sistemlerini belirlemek amacıyla planlanmış ve 

yürütülmüştür. 

5.6. Alt Amaçlar 

1. Online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysisi satın alırken ihtiyaç duyulan 

antropometrik ölçüler nelerdir? 

2. Online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerin beden 

numaralandırma sistemleri nelerdir? 

3. Online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerin ölçü 

tablolarında yer alan minimum ve maximum antropometrik ölçüler nelerdir? 

4. Online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerin ölçü 

tablolarında yer alan minimum ve maximum değer arasındaki farklar nelerdir? 
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5.7. Araştırmanın Önemi 

Hazır giyim üretimi, ürün ve kullanılan hammadde çeşitliliğinin fazla olduğu, 

modanın etkisiyle modellerin sürekli değiştiği bir üretim dalıdır. Bebek ve çocuk giyimi, 

tekstil ve hazır giyim içinde önemli bir yere sahiptir. 

İnternetin yaygın olarak kullanılması ve hayatın vazgeçilmez bir parçası haline 

dönüşmesi, hazır giyim işletmelerini de bu konuda çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. 

İşletmelerin tüm kaynaklarını doğru planlamaları ve değişen ekonomik koşullara göre 

anında ve doğru kararlar vererek doğru teknolojilere yatırım yapmaları kaçınılmaz bir 

zorunluluktur (Bulgun ve Vuruşkan, 2005: 99).  

İnternetin gelişmesi ile bebek ve çocuk giysi üreten işletmelerin çoğunluğunun 

kendine ait web sayfası vardır ve ürünlerini online satış yoluyla pazarlamaktadır. Bebek ve 

çocuk giysi üreten işletmelerin hitap edeceği müşteri kitlesine uygun giysi üretmeleri 

önemlidir. Bebek ve çocuk giysi üreticileri müşteri kitlesine uygun giysi üretebilmeleri bir 

noktada bebek ve çocukların gelişimleri ile ilgilidir. 

İnsan yaşamının en hızlı bedensel gelişimi çocukluk dönemidir. Bu dönemdeki 

ihtiyaçların karşılanmasında dikkat edilecek en önemli noktaların başında boyut değişkeni 

gelir. Bebek ve çocuk giysi üretiminde, boyutsal değişkenlere uygun giysiler üretebilmek 

için bebek ve çocukların gelişimleri dikkatli bir şekilde incelenir. 

Bebek ve çocukların gelişimleri dikkate alınarak hazırlanan çocuk giysileri fiziksel 

olarak vücut ölçülerine uyar, estetik görünür ve çocukların rahat hareket etmesini sağlar. 

Bu özelliklere sahip olan bir giysi aynı zamanda vücut ölçülerine uygun olan giyimdir. 

Bebek ve çocuk giysi üretiminde antropometrik de ölçüler önem taşımaktadır. 

Bu araştırma, online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

işletmelerin 0-12 yaş arası ölçü tabloları değerlendirilerek, bebek ve çocuk giyiminde 

kullanılan antropometrik ölçülei, antropometrik ölçülerin minimum ve maximum değerleri, 

minimum ve maximum değer arasındaki farkları, beden numaralandırma sistemlerini 

belirlemek için önemlidir. 

Bu araştırmanın verileri 0-12 yaş arası çocuk giysi üretimi yapan işetmelere, 0-12 yaş 

arası perakente çocuk giysisi pazarlayan mağazalara ve çocuk giysisi talep eden 

tüketicilere, 0-12 yaş arasında kullanılan antropometrik ölçüler, antropometrik ölçülerin 

minimum ve maximum değerleri, minimum ve maximum değer arasındaki farkları, beden 

numaralandırma sistemleri rehber olabilir. 
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5.8. Tanımlar 

Bu araştırmada geçen bazı kavramların tanımları aşağıda verilmiştir: 

Büyüme: Gelişmeye oranla daha dar kapsamlı bir kavramdır. Bedenin boy, kilo ve 

biçim olarak artması anlamına gelen büyüme, kalıtım ve çevre faktörüne göre değişir 

(Anonim14, 2007). 

Gelişme: İnsanın beden yapısı, duygusal ve zihinsel özellikler bakımından düzenli 

bir biçimde değişmesi ve istenilen görevleri yapabilecek bir duruma gelmesidir. Gelişme, 

büyüme, olgunlaşma, hazır olma ve öğrenmenin etkisi altında oluşur (Poyraz ve Dere, 

2001: 23). 

          Fiziksel Gelişim: Çocuğun boy ve kilosunun artışı ile birlikte vücut sistemlerinin 

gelişip olgunlaşması için geliştirdiği gelişim sürecine fiziksel gelişim süreci denir. Fiziksel 

gelişime çeşitli kaynaklar da bedensel gelişim de denir (Anonim15, 2007). 

Sosyal Gelişim: Sosyal gelişim, kişinin doğumdan yetişkin oluncaya kadar, başka 

insanlarla olan ilişkilerinin ve onlara karşı geliştirdiği bilgi ve duygular bütünü olarak ifade 

edilir. Başka bir değişle sosyalleşme, kişinin yetişkin çevresinde geçerli olan norm ve 

değer yargılarında uygun bir davranış geliştirme sürecidir (Küçük ve Koç, 2007). 

İnternet: İnternet birçok bilgisayar sistemini ortak bir dil vazifesi gören TCP/ IP 

protokolü ( bilgisayar veri iletme ve alma birimleri arasında veri iletişimini olanaklı kılan 

pek çok veri iletişim protokolüne verilen ortak ad ) ile birbirine bağlayan dünya çapında bir 

iletişim ağıdır (Biçkes, 2000: 40). 

E-Ticaret: Elektronik ticaret, geniş kapsamlı bir tanım ile; İnternet üzerinden ve 

bigisayar desteği ve telekomünikasyon teknolojisi kullanılarak mal satılması ve hizmet 

sunulması, ürünlerin ve hizmetlerin tanıtılması ve bunların ticari amaçlarla piyasaya arz 

edilmesi, satışlarının yapılması ve satış bedellerinin tahsil edilmesi olarak ifade edilebilir 

(Sözer, 2002: 21). 

E- Pazaryeri: Alıcılar ile satıcıların, online ortamda buluştukları ve karşılıklı ticaret 

faaliyetlerini gerçekleştirdikleri elektronik ortamlardır (Demir ve Şahin: 5). 

 

 

 



 41 

Antropometri: Antropometri Yunanca iki kelimeden türetilmiştir. Anthropo: İnsan 

ve metikos: Ölçüm demektir. Bu durumda bu alt disiplin şununla ilgilenmektedir: Tasarım 

standartları ve belirli aletlerin geliştirilmesi ve mühendislik çizimleri ile ürünlerin 

değerlendirilmesi ve bu ürünlerin, kullanan populasyona uygunluğunun sağlanması 

amacıyla;bilişsel, fiziksel yöntemlerin insanlara uygulanmasıdır (Oborne, 1995; Bilen, 

2004,: 19). 

Online satış hizmeti: İnternet üzerinden müşterilere direkt satış yapmak isteyenler 

için hazırlanmış bir sistemdir (Anonim16, 2007). 

Sanal Mağaza: İnternet üzerinden erişilebilen ürün ve/veya hizmet satışı amacıyla 

hazırlanmış web sayfalarıdır (Anonim17, 2007). 
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BÖLÜM VI 

YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, sayıltılar, kapsam, 

sınırlılıklar ve veri toplama tekniği ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

6.1.Araştırma Modeli 

Online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçüleri, kullanılan antropometrik ölçülerin minimum 

ve maximum değerleri, minimum ve maximum değer farklarını, beden numaralarını 

belirlemeyi konu edinen bu araştırmada tarama modeli uygulanmıştır. 

6.2. Araştırma Evreni 

Araştırma evreni, e-ticaret yoluyla çocuk giysisi pazarlayan işletmelerin 

antropometrik ölçü tablolarından oluşmuştur. 

 6.3. Araştırma Örneklemi 

Araştırma örneklemi, internette arama motorları aracılığıyla “baby size chart”, “child 

size chart”, “children size chart”, “girl size chart”, “boy size chart” taraması sonucu 

ulaşılan online çocuk giysisi pazarlayan işletmelerin ölçü tabloları incelenerek 0-6 yaş 

arası 173, 7-12 yaş arası 197 işletmenin ölçü tablolarından oluşmuştur.  

 Araştırmanın 0-24 ay infant (yeni doğan) dönemi, örneklemi oluşturan işletmelerin 

beden gruplarına göre dağılımı tablo 7’ de sunulmuştur: 
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Tablo 7. 0-24 Ay İnfant (Yeni Doğan) Döneminde Örneklemi Oluşturan İşletmelerin 

Beden Gruplarına Göre Dağılımı 

Beden 
Grupları 

0-3 Ay 
İnfant 
(Yeni 

Doğan) 

6 Ay İnfant 
(Yeni 

Doğan) 

9 Ay İnfant 
(Yeni 

Doğan) 

12 Ay 
İnfant 
(Yeni 

Doğan) 

18 Ay 
İnfant 
(Yeni 

Doğan) 

24 Ay 
İnfant 
(Yeni 

Doğan) 
Ölçüler n % n % n % n % n % n % 

Ağırlık 51 29 63 36 41 24 92 53 83 48 85 49 

Boy 46 27 53 31 37 21 82 47 80 46 80 46 

n=173 

 Online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerden araştırma 

örneklemini oluşturan 173 işletme içerisinden, 0-3 ay infant (yeni doğan) döneminde 

ağırlık ölçüsünü kullanan 51, boy ölçüsünü kullanan 46, 6 ay infant (yeni doğan) 

döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 63, boy ölçüsünü kullanan 53, 9 ay infant (yeni 

doğan) döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 41, boy ölçüsünü kullanan 37, 12 ay infant 

(yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 92, boy ölçüsünü kullanan 82, 18 ay 

infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 83, boy ölçüsünü kullanan 80, 24 

ay infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 85, boy ölçüsünü kullanan 80 

işletmeden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın 2-4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) ve 4-6 yaş child (çocuk) 

dönemi, örneklemi oluşturan işletmelerin beden gruplarına göre dağılımı tablo 8’ de 

sunulmuştur. 
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Tablo 8. 2-4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) ve 4-6 Yaş Child (Çocuk) 

Döneminde Örneklemi Oluşturan İşletmelerin Beden Gruplarına Göre Dağılımı 

 2-4 Yaş Toddler 
(Yürümeye başlayan çocuk) 

Dönemi 

 
4-6 Yaş Child  (Çocuk) 

Dönemi 
Beden 
Grupları 

2 Yaş 
Toddler 

(Yürümeye 
başlayan 
çocuk) 

3 Yaş 
Toddler 

(Yürümeye 
başlayan 
çocuk) 

4 Yaş 
Toddler 

(Yürümeye 
başlayan 
çocuk) 

4 Yaş 
Child 

(Çocuk) 

5 Yaş 
Child 
(Çocuk) 

6 Yaş 
Child 
(Çocuk) 

6x 
Child 
(Çocuk) 

Ölçüler n % n % n % n % n % n % n % 

Ağırlık 87 50 82 47 78 45 53 31 53 31 56 32 45 26 

Boy 81 47 76 44 76 44 37 21 35 20 35 20 31 18 

Beden 
 

25 15 30 17 18 10 25 15 22 13 21 12 11 6 

Bel 25 15 30 17 18 10 23 13 22 13 22 13 11 6 

Kalça 24 14 28 16 16 9 22 13 21 12 20 11 10 6 

n=173 

 Online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerden araştırma 

örneklemini oluşturan 173 işletme içerisinden, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 87, boy ölçüsünü kullanan 81, beden ölçüsünü 

kullanan 25, bel ölçüsünü kullanan 25, kalça ölçüsünü kullanan 24, 3 yaş toddler 

(yürümeye başlayan çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 82, boy ölçüsünü 

kullanan 76, beden ölçüsünü kullanan 30, bel ölçüsünü kullanan 30, kalça ölçüsünü 

kullanan 28, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünü 

kullanan 78, boy ölçüsünü kullanan 76, beden ölçüsünü kullanan 18, bel ölçüsünü kullanan 

18, kalça ölçüsünü kullanan 16 işletmeden yararlanılmıştır. 

Online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerden araştırma 

örneklemini oluşturan 173 işletme içerisinden, 4 yaş child (çocuk) döneminde ağırlık 

ölçüsünü kullanan 53, boy ölçüsünü kullanan 37, beden ölçüsünü kullanan 25,bel ölçüsünü 

kullanan 23, kalça ölçüsünü kullanan 22, 5 yaş child (çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünü 

kullanan 53, boy ölçüsünü kullanan 35, beden ölçüsünü kullanan 22, bel ölçüsünü kullanan 

22, kalça ölçüsünü kullanan 21, 6 yaş child (çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 

56, boy ölçüsünü kullanan 35, beden ölçüsünü kullanan 21, bel ölçüsünü kullanan 22, 

kalça ölçüsünü kullanan 20, 6x child (çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünü kullanan 45, boy 
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ölçüsünü kullanan 31, beden ölçüsünü kullanan 11, bel ölçüsünü kullanan 11, kalça 

ölçüsünü kullanan 10 işletmeden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın 7-12 yaş girl (kız çocuk) ve 7-12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi 

örneklemi oluşturan işletmelerin beden gruplarına göre dağılımı tablo 9’ da sunulmuştur. 

Tablo 9. 7-12 Yaş Girl (Kız Çocuk) ve 7-12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Döneminde 

Örneklemi Oluşturan İşletmelerin Beden Gruplarına Göre Dağılımı 

 7-12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi 7-12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi 

Beden 

Grupları 

7 Yaş Girl 

(Kız 

Çocuk) 

8 Yaş 

Girl (Kız 

Çocuk)  

10 Yaş  

Girl (Kız 

Çocuk) 

12 Yaş  

Girl (Kız 

Çocuk) 

7 Yaş 

Boy 

(Erkek 
Çocuk) 

8 Yaş  

Boy 

(Erkek 

Çocuk) 

10 Yaş  

Boy 

(Erkek 

Çocuk) 

12 Yaş  

Boy 

(Erkek 

Çocuk) 

Ölçüler n % n % n % n % n % n % n % n % 

Ağırlık 22 11 31 16 31 16 29 15 16 8 50 25 46 23 38 19 

Boy 43 22 56 28 50 25 51 26 20 10 68 35 66 33 53 27 

Beden 82 42 100 51 100 51 100 51 31 16 86 44 84 43 71 36 

Bel 100 51 100 51 100 51 100 51 35 18 90 46 96 49 81 41 

Kalça 53 27 73 37 70 36 68 35 20 10 50 25 48 24 38 19 

n=197 

Online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerden araştırma 

örneklemini oluşturan 197 işletme içerisinden, 7 yaş girl (kız çocuk) döneminde ağırlık 

ölçüsünü kullanan 22, boy ölçüsünü kullanan 43, beden ölçüsünü kullanan 82, bel 

ölçüsünü kullanan 100, kalça ölçüsünü kullanan 53, 8 yaş girl (kız çocuk) döneminde 

ağırlık ölçüsünü kullanan 31, boy ölçüsünü kullanan 56, beden ölçüsünü kullanan 100, bel 

ölçüsünü kullanan 100, kalça ölçüsünü kullanan 73, 10 yaş girl (kız çocuk) döneminde 

ağırlık ölçüsünü kullanan 31, boy ölçüsünü kullanan 50, beden ölçüsünü kullanan 100, bel 

ölçüsünü kullanan 100, kalça ölçüsünü kullanan 70, 12 yaş girl (kız çocuk) döneminde 

ağırlık ölçüsünü kullanan 29, boy ölçüsünü kullanan 51, beden ölçüsünü kullanan 100, bel 

ölçüsünü kullanan 100, kalça ölçüsünü kullanan 68 işletmeden yararlanılmıştır. 

Online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerden araştırma 

örneklemini oluşturan 197 işletme içerisinden, 7 yaş boy (erkek çocuk) döneminde ağırlık 

ölçüsünü kullanan 16, boy ölçüsünü kullanan 20, beden ölçüsünü kullanan 31, bel 
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ölçüsünü kullanan 35, kalça ölçüsünü kullanan 20, 8 yaş boy (erkek çocuk) döneminde 

ağırlık ölçüsünü kullanan 50, boy ölçüsünü kullanan 68, beden ölçüsünü kullanan 86, bel 

ölçüsünü kullanan 90, kalça ölçüsünü kullanan 50, 10 yaş boy (erkek çocuk) döneminde 

ağırlık ölçüsünü kullanan 46, boy ölçüsünü kullanan 66, beden ölçüsünü kullanan 84, bel 

ölçüsünü kullanan 96, kalça ölçüsünü kullanan 48, 12 yaş boy (erkek çocuk) döneminde 

ağırlık ölçüsünü kullanan 38, boy ölçüsünü kullanan 53, beden ölçüsünü kullanan 71, bel 

ölçüsünü kullanan 81, kalça ölçüsünü kullanan 38 işletmeden yararlanılmıştır. 

          6.4.Varsayımlar (Sayıltılar) 

Araştırma yapılmasında geçerli olabilecek varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. 

• İnternette yapılan taramalardan elde edilen ölçü tabloları doğrudur. 

• Literatürden elde edilen bilgiler doğrudur. 

•Çalışmaya dahil edilen örneklem grubu evreni temsil edecek niteliktedir. 

6.5.Kapsam ve Sınırlılıklar 

•Araştırma, konu olarak internette online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan işletmelerin kullandıkları ölçü tabloları ile sınırlandırılmış olup, diğer konular 

araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. 

•Araştırma, internette arama motorları üzerinde yapılan taramalar sonucunda 

listelenen online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerle 

sınırlandırılmıştır. 

•Bu araştırma 15. 03. 2007- 26.05.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

 6.6.Veri Toplama Teknikleri 

Araştırmanın literatür bilgileri, çeşitli kaynak kitap, makale ve internette tarama 

yoluyla toplanmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında internette arama motorları üzerinde “baby size 

chart”, “child size chart”,“ children size chart”, “girl size chart”, “boy size chart” anahtar 

kelimeleriyle yapılan taramalar sonucu elde edilen ölçü tablolarından yararlanılmıştır. 
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6.7. Veri Analiz Teknikleri 

İnternet taramaları ile online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

işletmelerin ölçü tablolarında bulunan antropometrik ölçüler “inch” cm’ ye, “ıbs” kg’a 

çevrilip, işletmelerin kullandığı antropometrik ölçüler gruplandırılarak, kulanılan 

antropometrik ölçüler, antropometrik ölçülerin minimum ve maximum değerleri, minimum 

ve maximum değerlerin aralıkları ve beden numaraları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Uygulama taramalarından elde edilen veriler, toplanmış, toplanan veriler incelenip 

değerlendirilerek, tablolar halinde sunulmuştur. Oluşturulan tablolardan yola çıkılarak 

online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerin kullandığı 

ölçüler, ölçülerin minimum ve maximum değerleri, minimum ve maximum değerlerin 

aralıkları ve beden numaraları belirlenerek bu değerlere uygun birtakım önerilerde 

bulunulmuştur. 
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BÖLÜM VII 

BULGULAR 

Bu bölümde, online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

işletmelerin kullandığı antropometrik ölçüler, kullanılan antropometrik ölçülerin minimum 

ve maximum değerleri, minimum ve maximum değer farkları ve beden numaralarını 

belirlemek amacıyla yürütülen araştırmada elde edilen bulgular beş ana başlık altında 

toplanmıştır. 

1- 0-24 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi ile İlgili Bulgular 

2- 2-4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

3- 4-6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

4- 7-12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

5- 7-12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

7.1. 0-24 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Sıfır-yirmi dört  ay infant (yeni doğan) dönemi ile ilgili bulgular, sıfır-üç ay, altı ay, 

dokuz ay, on iki ay, on sekiz ay, yirmi dört ay olmak üzere altı bölümde sunulmuştur. 

7.1.1. 0-3 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Sıfır-üç ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçülerinde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı ile ilgili bulgular tablo 10’da sunulmuştur. 
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Tablo 10. 0-3 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 0-3 Ay İnfant (Yeni 

Doğan) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Ölçüler 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

2,00-2,49 4 8   

2,50-2,99 26 51   

3,00-3,49 8 16   

3,50-3,99 3 6   

4,00-4,49 9 17   

4,50-4,99 1 2 2 4 

5,00-5,49   42 82 

5,50-5,99   2 4 

6,00-6,49   4 8 

6,50-6,99   1 2 

Toplam 51 100 51 100 

 

Tablo 10 incelendiğinde, online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 51 işletme, 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 51 işletmeden, %8’inin 2,00-2,49 kg, %51’inin 2,50-2,99 

kg, %16’sının 3,00-3,49 kg, %6’sının 3,50-3,99 kg, %17’sinin 4,00- 4,49 kg, %2’sinin 

4,50-4,99 kg’ı 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 51 işletme 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 51 işletmeden, %4’ünün 4,50-4,99 kg, %82’sinin 5,00-

5,49 kg, %4’ünün 5,50-5,99 kg, %8’inin 6,00-6,49 kg, %2’sinin 6,50- 6,99 kg’ı 0-3 ay 

infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 51 işletmeden, 

%51’inin 2,50-2,99 kg’ı 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%82’ sinin 5,00-5,49 kg’ı, 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 4,50-4,99  kg’ın, ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Sıfır-üç ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın dağılımı tablo 11’de sunulmuştur. 

Tablo 11. 0-3 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

0-3 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Ağırlık Ölçüsünde Min. ve 

Max. Değer Farkları (kg) 

 

Frekans 

 

% 

1,00-1,49 5 10 

1,50-1,99 3 6 

2,00-2,49 13 25 

2,50-2,99 25 49 

3,00-3,49 5 10 

Toplam 51 100 

 

Tablo 11 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 51 işletme, 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 51 işletmeden, %10’unun 

1,00-1,49 kg, %6’sının 1,50-1,99 kg, %25’inin 2,00-2,49 kg, %49’unun 2,50-2,99 kg, 

%10’unun 3,00-3,49 kg’ı 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 51 işletmeden, 

%49’unun 2,50-2,99 kg’ı 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Sıfır-üç ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 12’de sunulmuştur. 
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Tablo 12. 0-3 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 0-3 Ay İnfant (Yeni 

Doğan) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min. ve 

Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

43,00-44,99 3 7   

45,00-46,99 6 13   

47,00-48,99 2 4   

49,00-50,99 19 41   

51,00-52,99 6 13   

53,00-54,99 2 4   

55,00-56,99 4 9 6 13 

57,00-58,99 4 9 7 15 

59,00-60,99   28 61 

61,00-62,99   4 9 

63,00-64,99   1 2 

Toplam 46 100 46 100 

 

 Tablo 12 incelendiğinde, online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 173 işletme içerisinden 46 işletme, 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 46 işletmeden %7’sinin 43,00-44,99 cm, 

%13’ünün 45,00-46,99cm, %4’ünün 47,00-48,99 cm, %41’inin 49,00-50,99 cm, 

%13’ünün 51,00-52,99 cm, %4’ünün 53,00-54,99 cm, %9’unun 55,00-56,99 cm, %9’unun 

57,00- 58,99 cm’yi 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 46 işletme, 0-3 ay (ınfant) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçüyü 

kullanmaktadır. 46 işletmeden %13’ünün 55,00-56,99 cm, %15’inin 57,00-58,99 cm, 

%61’inin 59,00-60,99 cm, %9’unun 61,00-62,99cm, %2’sinin 63,00-64,99 cm’yi 0-3 ay 

infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 46 işletmeden, 

%41’inin 49,00-50,99 cm’yi 0-3 ay (ınfant) dönemi boy ölçüsünde minimum, %61’inin 

59,00-60,99 cm’yi 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değerlerde 55,00-56,99 cm’nin, ortak kullanıldığı görülmektedir.  

Sıfır-üç ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı tablo 13’te sunulmuştur. 

Tablo 13. 0-3 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

  

 

Tablo 13 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 46 işletme 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 46 işletmeden,  %22’sinin 

3,50-5,49 cm, %2’sinin 5,50-7,49 cm, %6’sının 7,50-9,49 cm, %61’inin 9,50-11,49 cm, 

%9’unun 11,50-13,49 cm’yi 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir.  

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 46 işletmeden 

%61’inin 9,50-11,49 cm’yi 0-3 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

0-3 Ay  İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Boy Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(cm) 

 

Frekans 

 

% 

3,50-5,49 10 22 

5,50-7,49 1 2 

7,50-9,49 3 6 

9,50-11,49 28 61 

11,50-13,49 4 9 

Toplam 46 100 
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Araştırma kapsamındaki işletmelerin 0-3 ay infant (yeni doğan)  dönemi için beden 

numarasını “000”, “0-3 Mo”, “ Birth-3M”, “ 0-3 Month”, “0-3 M”,  “Nb-3 month”, “XS” 

ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Sıfır-üç ay infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünün 2,00-6,99 kg, boy 

ölçüsünün 43,00-64,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 1,00-3,49 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 3,50-

13,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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                   7.1.2. 6 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Altı ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçüler 

ile ilgili bulgular tablo 14’te sunulmuştur. 

Tablo 14. 6 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 6 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Ölçüler (kg) 

Frekans % Frekans % 

3,00-3,49 3 5   

3,50-3,99 0 0   

4,00-4,49 1 2   

4,50-4,99 21 33   

5,00-5,49 14 22 3 5 

5,50-5,99 11 17 0 0 

6,00-6,49 8 13 10 16 

6,50-6,99 1 2 8 12 

7,00-7,49 4 6 17 27 

7,50-7,99   10 16 

8,00-8,49   15 24 

Toplam 63 100 63 100 

     

Tablo 14 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 63 işletme, 6 ay infant (yeni doğan)  dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 63 işletmeden %5’inin 3,00-3,49 kg, %2’sinin 4,00-4,49 

kg, %33’ünün 4,50-4,99 kg, %22’sinin 5,00-5,49 kg, %17’sinin 5,50-5,99 kg, %13’ünün 

6,00-6,49 kg,  %2’sinin 6,50-6,99 kg, %6’sının 7,00-7,49 kg’ı 6 ay infant (yeni doğan) 

dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde, online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 63 işletme, 6 ay infant (yeni doğan)  dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 63 işetmeden %5’inin 5,00-5,49 kg, %16’sının 6,00-

6,49 kg, %12’sinin 6,50-6,99 kg, %27’sinin 7,00-7,49 kg, %16’sının 7,50-7,99 kg, 

%24’ünün 8,00-8,49 kg’ı 6 ay infant (yeni doğan)  dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 63 işletmeden, 

%33’ünün 4,50-4,99 kg’ı 6 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%27’sinin 7,00-7,49 kg’ı 6 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 0-6 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 5,00-5,49 kg, 5,50- 5,99 kg, 6,00-6,49 kg, 6,50-6,99 kg, 7,00-7,49 kg’ın, ortak 

kullanıldığı görülmektedir. 

Altı ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı tablo 15’te sunulmuştur. 

Tablo 15. 6 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

6 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,50-0,99 7 11 

1,00-1,49 18 29 

1,50-1,99 24 38 

2,00-2,49 5 8 

2,50-2,99 2 3 

3,00-3,49 4 6 

3,50-3,99 0 0 

4,00-4,49 3 5 

Toplam 63 100 

 

Tablo 15 incelendiğinde, online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 63 işletme, 6 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 63 işletmeden %11’inin 

0,50-0,99 kg, %29’unun 1,00-1,49 kg, %38’inin 1,50-1,99 kg, %8’inin 2,00-2,49 kg, 

%3’ünün 2,50-2,99 kg, %6’sının 3,00-3,49 kg, %5’inin 4,00-4,49 kg’ı 6 ay infant (yeni 

doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 63 işletmeden 

% 38’inin 1,50-1,99 kg’ı 6 ay infant (yeni doğan)  dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Altı ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçüler ile 

ilgili bulgular tablo 16’ da sunulmuştur. 

Tablo 16. 6 Ay İnfant (Yeni Doğan)  Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 6 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

50,00-51,99 4 8   

52,00-.53,99 0 0   

54,00-55,99 22 41 2 4 

56,00-57,99 0 0 0 0 

58,00-59,99 5 10 0 0 

60,00-61,99 13 24 22 41 

62,00-63,99 6 11 5 10 

64,00-65,99 2 4 0 0 

66,00-67,99 1 2 10 19 

68,00-69,99   11 21 

70,00-71,99   3 5 

Toplam 53 100 53 100 

 

Tablo 16 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 53 işletme, 6 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 53 işletmeden %8’inin 50,00-51,99 cm, %41’inin 54,00-

55,99 cm,  %10’unun 58,00-59,99cm, %24’ünün 60,00-61,99 cm, %11’inin 62,99-63,99 

cm, %4’ünün 64,00-65,99 cm, %2’sinin 66,00-67,99 cm’yi 6 ay infant (yeni doğan) 

dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 53 işletme, 6 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 53 işletmeden %4’ünün 54,00-55,99 cm, %41’inin 

60,00-61,99 cm, %10’unun 62,00-63,99 cm, %19’unun 66,00-67,99 cm, %21’inin 68,00-

69,99 cm, %5’inin 70,00-71,99 cm’yi 6 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırma kapsamındaki 53 işletmeden 

% 41’inin 54,00-55,99 cm’yi, 6 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%41’inin 60,00-61,99 cm’yi 6 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 0-6 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 54,00-55,99 cm, 56,00-57,99 cm, 58,00-59,99 cm, 60,00-61,99 cm, 62,00-63,99 

cm, 64,00-65,99 cm, 66.00-67.99 cm’nin, ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Altı ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı tablo 17’de sunulmuştur. 
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Tablo 17. 6 Ay İnfant (Yeni Doğan)  Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

6 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-4,49 6 11 

4,50-6,49 35 66 

6,50-8,49 6 11 

8,50-10,49 5 10 

10,50-12,49 0 0 

12,50-14,49 0 0 

14,50-16,49 1 2 

Toplam 53 100 

 

Tablo 17 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 53 işletme, 6 ay infant (yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 53 işletmeden %11’inin 

2,50-4,49 cm, %66’sının 4,50-6,49 cm, %11’inin 6,50-8,49 cm, %10’unun 8,50-10,49 cm, 

%2’sinin 14,50-16,49 cm’yi 6 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırma kapsamındaki 53 işletmeden 

% 66’sının 4,50-6,49 cm’yi 6 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 6 ay infant (yeni doğan) dönemi için beden 

numarasını “00”, “6 M”, “ 6 Mo”, “6 Month”, “Medium” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Altı ay infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünün 3,00-8,49 kg, boy 

ölçüsünün 50,00-71,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 00,50-4,49 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

16,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.1.3. 9 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Dokuz ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 18’de sunulmuştur. 

Tablo 18. 9 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 9 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min ve Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

5,00-5,49 2 5   

5,50-5,99 3 7   

6,00-6,49 9 22   

6,50-6,99 4 10 3 7 

7,00-7,49 11 27 9 22 

7,50-7,99 4 10 4 10 

8,00-8,49 8 19 12 29 

8,50-8,99   3 7 

9,00-9,49   2 5 

9,50-9,99   4 10 

10,00-10,49   4 10 

Toplam 41 100 41 100 

 

Tablo 18 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 41 işletme, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 41 işletmeden %5’inin 5.00-5,49 kg, %7’sinin 5,50-5,99 

kg, %22’sinin 6,00-6,49 kg, %10’unun 6,50-6,99 kg, %27’sinin 7,00-7,49 kg, %10’unun 

7,50- 7,99 kg, %19’unun 8,00-8,49 kg’ı 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 41 işletme, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 41 işletmeden %7’sinin 6,50- 6,99 kg, %22’sinin 7,00-

7,49 kg, %10’unun 7,50- 7,99 kg, %29’unun 8,00-8,49 kg, %7’sinin 8,50-8,99 kg, %5’inin 

9,00-9,49 kg, %10’unun 9,50- 9,99 kg, %10’unun 10,00-10,49 kg’ı 9 ay infant (yeni 

doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 41 işletmeden 

%27’sinin 7,00-7,49 kg’ı 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%29’unun 8,00-8,49 kg’ı 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 6,50-6,99 kg, 7,00-7,49 kg, 7,50-7,99 kg, 8,00- 8,49 kg’ın, ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Dokuz ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın dağılımı tablo 19’da sunulmuştur. 

Tablo 19. 9 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

9Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,50-0,99 21 51 

1,00-1,49 13 32 

1,50-1,99 1 2 

2,00-2,49 6 15 

Toplam 41 100 

 

Tablo 19 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 41 işletme, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 41 işletmeden %51’inin 

0,50-0,99 kg, %32’sinin 1,00-1,49 kg, %2’sinin 1,50-1,99 kg, %15’inin 2,00-2,49 kg’ı 9 ay 

infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark 

olarak kullandığı görülmektedir. 



 61 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 41 işletmeden 

%51’inin 0,50-0,99 kg’ı 9 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Dokuz ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 20’de sunulmuştur. 

Tablo 20. 9 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 9Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

55,00-56,99 2 5   

57,00-58,99 0 0   

59,00-60,99 18 49 2 5 

61,00-62,99 0 0 0 0 

63,00-64,99 3 8 15 41 

65,00-66,99 6 16 1 3 

67,00-68,99 4 11 7 19 

69,00-70,99 3 8 2 5 

71,00-72,99 0 0 4 11 

73,00-74,99 1 3 2 5 

75,00-76,99   4 11 

Toplam 37 100 37 100 

 

Tablo 20 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 37 işletme, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır.37 işletmeden %5’inin 55,00-56,99cm, %49’unun 59,00-

60,99 cm, %8’inin 63,00-64,99 cm, %16’sının 65,00-66,99 cm, %11’inin 67,00-68,99 cm, 

%8’inin 69,00-70,99 cm, %3’ünün 73,00-74,99 cm’yi 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 37 işletme, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 37 işletmeden %5’inin 59,00-60,99 cm, %41’inin 63,00-

64,99 cm, %3’ünün 65,00-66,99 cm, %19’unun 67,00- 68,99 cm, %5’inin 69,00- 70,99 

cm, %11’inin 71,00-72,99 cm, %5’inin 73,00-74,99 cm, %11’inin 75,00-76,99 cm’yi 9 ay 

infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 37 işletmeden 

%49’unun 59,00-60,99 cm’yi 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%41’inin 63,00-64,99 cm’yi 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 59,00-60,99cm, 61,00-62,99 cm, 63,00-64,99 cm, 65,00- 66,99 cm, 67,00-68,99 

cm,69,00-70,99 cm,71,00-72,99 cm,73,00-74,99 cm’nin, ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Dokuz ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı tablo 21’de sunulmuştur. 
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Tablo 21. 9 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

9 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-2,99 22 59 

3,00-3,49 1 3 

3,50-3,99 2 6 

4,00-4,49 0 0 

4,50-4,99 0 0 

5,00-5,49 9 24 

5,50-5,99 0 0 

6,00-6,49 3 8 

Toplam 37 100 

          

 Tablo 21 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 37 işletme, 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 37 işletmeden %59’unun 

2,50-2,99 cm, %3’ünün 3,00-3,49 cm, %6’sının 3,50-3,99 cm, %24’ünün 5,00- 5,49 cm, 

%8’inin 6,00-6,49 cm’yi 9 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 37 işletmeden 

%59’unun 2,50-2,99 cm’yi 9 ay infant (yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

 Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 9 ay infant (yeni doğan)  dönemi için beden 

numarasını “0”, “9 M”, “ 9 Mo”, “9 Month” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Dokuz ay infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünün 5,00-10,49 kg, boy 

ölçüsünün 55,00-76,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 00,50-2,49 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

6,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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     7.1.4. 12 Ay İnfant (Yeni Doğan)  Dönemi ile İlgili Bulgular 

On iki ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 22’de sunulmuştur. 

Tablo 22. 12 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 12 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

6,00-6,49 2 2   

6,50-6,99 1 1   

7,00-7,49 11 12   

7,50-7,99 18 20   

8,00-8,49 30 33   

8,50-8,99 17 18   

9,00-9,49 4 4 24 26 

9,50-9,99 5 6 45 49 

10,00-10,49 3 3 8 9 

10,50-10,99 1 1 8 9 

11,00-11,49   7 7 

Toplam 92 100 92 100 

Tablo 22 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 92 işletme, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 92 işletmeden %2’sinin 6,00-6,49 kg, %1’inin 6,50-6,99 

kg, %12’sinin 7,00-7,49 kg, %20’sinin 7,50-7,99 kg, %33’ünün 8,00-8,49 kg, %18’inin 

8,50-8,99 kg, %4’ünün 9,00-9,49 kg, %6’sının 9,50-9,99 kg, %3’ünün 10,00-10,49 kg, 

%1’inin 10,50-10,99 kg’ı 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 92 işletme, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 92 işletmeden %26’sının 9,00-9,49 kg, %49’unun 9,50-

9,99 kg, %9’unun 10,00-10,49 kg,%9’unun 10,50-10,99 kg, %7’sinin 11,00-11,49 kg’ı 12 

ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 92 işletmeden 

%33’ünün 8,00-8,49 kg’ı,12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%49’unun 9,50-9,99 kg’ı 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

ölçülerde 9,00-9,49 kg, 9,50-9,99 kg, 10,00-10,49 kg, 10,50-10,99 kg’ın, ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

On iki ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark dağılımı tablo 23’te sunulmuştur. 
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Tablo 23. 12 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

12 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,50-0,99 16 18 

1,00-1,49 23 25 

1,50-1,99 31 34 

2,00-2,49 14 15 

2,50-2,99 3 3 

3,00-3,49 3 3 

3,50-3,99 1 1 

4,00-4,49 1 1 

Toplam 92 100 

Tablo 23 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 92 işletme, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 92 işletmeden %18’inin 

0,50-0,99 kg, %25’inin 1,00-1,49 kg, %34’ünün 1,50-1,99 kg, %15’inin 2,00-2,49 kg, 

%3’ünün 2,50-2,99 kg, %3’ünün 3,00-3,49 kg, %1’inin 3,50-3,99 kg, %1’inin 4,00-4,49 

kg’ı 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 92 işletmeden, 

%34’ü 1,50-1,99 kg’ı 12 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

On iki ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı ile ilgili bulgular tablo 24’te sunulmuştur. 
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Tablo 24. 12 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 12 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

60,00-61,99 9 11   

62,00-63,99 15 18   

64,00-65,99 0 0   

66,00-67,99 6 7   

68,00-69,99 33 40 24 29 

70,00-71,99 8 10 2 2 

72,00-73,99 6 8 30 37 

74,00-75,99 4 5 2 2 

76,00-77,99 1 1 17 21 

78,00-79,99   7 9 

Toplam 82 100 82 100 

 

Tablo 24 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 82 işletme, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 82 işletmeden %11’inin 60,00-61,99 cm, %18’inin 

62,00-63,99 cm,  %7’sinin 66,00-67,99 cm ,%40’ının 68,00-69,99 cm, %10’unun 70,00-

71,99 cm, %8’inin 72,00-73,99 cm, %5’inin 74,00-75,99 cm, %1’inin 76,00-77,99 cm’yi 

12 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 82 işletme, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 82 işletmeden %29’unun 68,00-69,99 cm, %2’sinin 

70,00-71,99 cm, %37’sinin 72,00-73,99 cm, %2’sinin 74,00-75,99 cm, %21’inin 76,00-

77,99 cm, %9’unun 78,00-79,99 cm’yi 12 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 82 işletmeden 

%40’ının 68,00-69,99 cm’yi, 12 ay infant (yeni doğan) boy ölçüsünde minimum, 

%37’sinin 72,00-73,99 cm’yi 12 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 68,00-69,99 cm, 70,00-71,99 cm, 72,00-73,99 cm, 74,00-75,99 cm, 76,00-

77,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir. 

On iki ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı tablo 25’te sunulmuştur. 

Tablo 25. 12 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

12 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-3,49 10 12 

3,50-4,49 26 32 

4,50-5,49 28 34 

5,50-6,49 1 1 

6,50-7,49 0 0 

7,50- 8,49 13 16 

8,50- 9,49 0 0 

9,50-10,49 4 5 

Toplam 82 100 

 

Tablo 25 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan,173 işletme içerisinden 82 işletme, 12 ay infant (yeni doğan) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 82 işletmeden 

%12’sinin 2,50-3,49 cm, %32’sinin 3,50-4,49 cm, %34’ünün 4,50-5,49 cm, %1’inin 5,50-

6,49 cm, %16’sının 7,50-8,49 cm, %5’inin 9,50-10,49 cm’yi 12 ay infant (yeni doğan)  

dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 82 işletmeden 

%34’ünün 4,50-5,49 cm’yi 12 ay infant (yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde mimimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

 Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 12 ay infant (yeni doğan)  dönemi için beden 

numarasını “1”, “12 M”, “ 12 Mo”, “12 Month”, “Large” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

On iki ay infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünün 6,00-11,49 kg, boy 

ölçüsünün 60,00-79,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 00,50-4,49 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

10,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.1.5. 18 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi ile İlgili Bulgular 

On sekiz ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 26’da sunulmuştur. 

Tablo 26. 18 Ay İnfant (Yeni Doğan)  Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 18 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

9,00-9,49 11 13   

9,50-9,99 49 59   

10,00-10,49 9 11   

10,50-10,99 4 5 25 30 

11,00-11,49 4 5 12 15 

11,50-11,99 6 7 28 34 

12,00-12,49   7 8 

12,50-12,99   7 8 

13,00-13,49   4 5 

Toplam 83 100 83 100 

 

Tablo 26 incelendiğinde, online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 83 işletme, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır.83 işletmeden, %13’ünün 9,00-9,49 kg, %59’unun 9,50-

9,99 kg, %11’inin 10,00-10,49 kg, %5’inin 10,50-10,99 kg, %5’inin 11,00-11,49 kg, 

%7’sinin 11,50-11,99 kg’ı 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 83 işletme, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 83 işletmeden, %30’unun 10,50-10,99 kg, %15’inin 

11,00-11,49 kg, %34’ünün 11,50-11,99 kg, %8’inin 12,00-12,49 kg, %8’inin 12,50-12,99 

kg, %5’inin 13,00-13,49 kg’ı 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 83 işletmeden, 

%59’unun 9,50-9,99 kg’ı 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%34’ünün 11,50-11,99 kg’ı 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 10,50-10,99 kg, 11,00-11,49 kg, 11,50-11,99 kg’ın ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

On sekiz ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın dağılımı tablo 27’ de sunulmuştur. 

Tablo 27. 18 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

18 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min  ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,50-0,99 18 22 

1,00-1,49 25 30 

1,50-1,99 30 36 

2,00-2,49 4 5 

2,50-2,99 0 0 

3,00-3,49 4 5 

3,50-3,99 2 2 

Toplam 83 100 

 

Tablo 27 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 83 işletme, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 83 işletmeden, %22’sinin 

0,50-0,99 kg, %30’unun 1,00-1,49 kg, %36’sının 1,50-1,99 kg, %5’inin 2,00-2,49 kg, 

%5’inin 3,00-3,49 kg, %2’sinin 3,50-3,99 kg’ı 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde araştırma kapsamındaki 83 işletmeden, %36’sının 1,50-1,99 

kg’ı 18 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde mimimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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On sekiz ay infant (yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 28’de sunulmuştur. 

Tablo 28. 18 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 18 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

68,00-69,99 21 26   

70,00-71,99 1 1   

72,00-73,99 26 33   

74,00-75,99 3 4   

76,00-77,99 16 20 39 49 

78,00-79,99 11 14 14 17 

80,00-81,99 1 1 12 15 

82,00-83,99 1 1 12 15 

84,00-85,99   3 4 

Toplam 80 100 80 100 

 

Tablo 28 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 80 işletme, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 80 işletmeden %26’sının 68,00-69,99 cm, %1’inin 

70,00-71,99 cm, %33’ünün 72,00-73,99 cm, %4’ünün 74,00-75,99 cm, %20’sinin 76,00-

77,99 cm, %14’ünün 78,00-79,99 cm, %1’inin 80,00-81,99 cm, %1’inin 82,00-83,99 cm’yi 

18 ay infant (yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 80 işletme, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 80 işletmeden %49’unun 76,00-77,99 cm, %17’sinin 

78,00-79,99 cm, %15’inin 80,00-81,99 cm, %15’inin 82,00-83,99 cm, %4’ünün 84,00-

85,99 cm’yi 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 



 73 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 80 işletmeden 

%33’ünün 72,00-73,99 cm’yi 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%49’unun 76,00-77,99 cm’yi 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 76,00-77,99 cm, 78,00-79,99 cm, 80,00-81,99 cm, 82,00-83,99 cm’nin ortak 

kullanıldığı görülmektedir. 

On sekiz ay infant (yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın dağılımı tablo 29’da sunulmuştur. 

Tablo 29. 18 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

18 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Boy Ölçüsünde Min 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-3,49 8 10 

3,50-4,49 26 32 

4,50-5.49 17 21 

5,50-6,49 3 4 

6,50-7,49 2 3 

7,50-8,49 24 30 

Toplam 80 100 

 

Tablo 29 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş çocuk giysileri pazarlayan 173 

işletme içerisinden 80 işletme, 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 80 işletmeden %10’unun 2,50-3,49 

cm, %32’sinin 3,50-4,49 cm, %21’inin 4,50-5,49 cm, %4’ünün 5,50-6,49 cm, %3’ünün 

6,50-7,49 cm, %30’unun 7,50-8,49 cm’yi 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 80 işletmeden 

%32’sinin 3,50-4,49 cm’yi 18 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasında fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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          Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 18 ay infant (yeni doğan)  dönemi için beden 

numarasını“18 M”, “ 18 Mo”, “18 Month”, ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

On sekiz ay infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünün 9,00-13,49 kg, boy 

ölçüsünün 68,00-85,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 00,50-3,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

8,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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 7.1.6. 24 Ay İnfant (Yeni Doğan)  Dönemi ile İlgili Bulgular 

Yirmi dört ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 30’da sunulmuştur. 

Tablo 30. 24 Ay İnfant (Yeni Doğan)  Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 24 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min ve Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

10,00-10,49 2 2   

10,50-10,99 10 12   

11,00-11,49 29 34   

11,50-11,99 33 39   

12,00-12,49 6 7 4 5 

12,50-12,99 5 6 29 34 

13,00-13,49   30 35 

13,50-13,99   15 18 

14,00-14,49   2 2 

14,50-14,99   5 6 

Toplam 85 100 85 100 

 

Tablo 30 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 85 işletme, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 85 işletmeden %2’sinin 10,00-10,49 kg, %12’sinin 

10,50-10,99 kg, %34’ünün 11,00-11,49 kg, %39’unun 11,50-11,99 kg, %7’sinin 12,00-

12,49 kg, %6’sının 12,50-12,99 kg’ı 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 85 işletme, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 85 işletmeden %5’inin 12,00-12,49 cm, %34’ünün 

12,50-12,99 cm, %35’inin 13,00-13,49 cm, %18’inin 13,50-13,99 cm, %2’sinin 14,00-

14,49 cm, %6’sının 14,50-14,99 cm’yi 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 85 işletmeden 

%39’unun 11,50-11,99 kg’ı 24 ay infant (yeni doğan) ağırlık ölçüsünde minimum, 

%35’inin 13,00-13,49 kg’ı 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

değer olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 12,00-12,49 kg ve 12.50-12.99 kg’ın ortak kullanıldığı görülmektedir. 

          Yirmi dört ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın dağılımı tablo 31’de sunulmuştur. 

Tablo 31. 24 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

24 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,50-0,99 12 14 

1,00-1,49 42 50 

1,50-1,99 18 21 

2,00-2,49 2 2 

2,50-2,99 8 10 

3,00-3,49 2 2 

3,50-3,99 1 1 

Toplam 85 100 

 

Tablo 31 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 85 işletme, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 85 işletmeden %14’ünün 

0,50-0,99 kg, %50’sinin 1,00-1,49 kg, %21’inin 1,50-1,99 kg, %2’sinin 2,00-2,49 kg, 

%10’unun 2,50-2,99 kg, %2’sinin 3,00-3,49 kg, %1’inin 3,50-3,99 kg’ı 24 ay infant (yeni 

doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 85 işletmeden 

%50’sinin 1,00-1,49 kg’ı 24 ay infant (yeni doğan) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Yirmi dört ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 32’de sunulmuştur. 

Tablo 32. 24 Ay İnfant (Yeni Doğan) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 24 Ay İnfant (Yeni Doğan) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

76,00-77,99 24 30   

78,00-79,99 25 31   

80,00-81,99 12 15   

82,00-83,99 19 24 52 65 

84,00-85,99   1 1 

86,00-87,99   8 10 

88,00-89,99   9 11 

90,00-91,99   10 13 

Toplam 80 100 80 100 

   

Tablo 32 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 80 işletme 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır.80 işletmeden, %30’unun 76,00-77,99 cm, %31’inin 

78,00-79,99 cm, %15’inin 80,00-81,99 cm, %24’ünün 82,00-83,99 cm’yi 24 ay infant 

(yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 80 işletme, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 80 işletmeden %65’inin 82,00-83,99 cm, %1’inin 84,00-

85,99 cm, %10’unun 86,00-87,99 cm, %11’inin 88,00-89,99 cm, %13’ünün 90,00-91,99 

cm’yi 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 80 işletmeden 

%31’inin 78,00-79,99 cm’yi 24 ay infant (yeni doğan)  dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%65’inin 82,00-83,99 cm’yi 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde maximum 

değer olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 82,00-83,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Yirmi dört ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın dağılımı tablo 33’te sunulmuştur. 

Tablo 33. 24 Ay İnfant (Yeni Doğan)  Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

24 Ay İnfant (Yeni Doğan)  

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-3,49 5 6 

3,50-4,49 5 6 

4,50-5,49 31 39 

5,50-6,49 6 8 

6,50-7,49 1 1 

7,50-8,49 30 38 

8,50-9,49 1 1 

9,50-10,49 1 1 

Toplam 80 100 

                   

Tablo 33 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 80 işletme, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 80 işletmeden %6’sının 

2,50-3,49 cm, %6’sının 3,50-4,49 cm, %39’unun 4,50-5,49 cm, %8’inin 5,50-6,49 cm, 

%1’inin 6,50-7,49 cm, %38’inin 7,50- 8,49 cm, %1’inin 8,50-9,49 cm, %1’inin 9,50-10,49 

cm’yi 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 80 işletmeden 

%39’unun 4,50-5,49 cm’yi, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, araştırma kapsamındaki işletmelerin, 24 ay infant (yeni doğan) dönemi için 

beden numarasını“24 M”, “ 24 Mo”, “24 Month”, ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Yirmi dört ay infant (yeni doğan) döneminde ağırlık ölçüsünün 10,00-14,99 kg, boy 

ölçüsünün 76,00-91,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 00,50-3,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

10,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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         7.2. 2-4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

İki-dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ile ilgili bulgular: 2 yaş 

toddler (yürümeye başlayan çocuk), 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk), 4 yaş 

toddler (yürümeye başlayan çocuk)  olmak üzere üç bölümde sunulmuştur. 

7.2.1. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk)  Dönemi ile İlgili                   

                                                     Bulgular 

İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum ölçülerin dağılımı ile ilgili bulgular tablo 34’de sunulmuştur. 

Tablo 34. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Ağırlık 

Ölçüsünde Minimum ve Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 2 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min.ve 

Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

11,00-11,49 26 30   

11,50-11,99 40 46   

12,00-12,49 5 6 1 1 

12,50-12,99 2 2 24 28 

13,00-13,49 4 5 30 34 

13,50-13,99 7 8 15 17 

14,00-14,49 3 3 4 5 

14,50-14,99   8 9 

15,00-15,49   3 4 

15,50-15,99   1 1 

16,00-16,49   1 1 

Toplam 87 100 87 100 
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Tablo 34 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 87 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır.87 işletmeden, %30’unun 11,00-11,49 

kg, %46’sının 11,50-11,99 kg, %6’sının 12,00-12,49 kg, %2’sinin 12,50-12,99 kg, %5’inin 

13,00-13,49 kg, %8’inin 13,50-13,99 kg, %3’ünün 14,00-14,49 kg’ı 2 yaş toddler 

(yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 87 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde maximum ölçüyü kullanmaktadır. 87 işletmeden, %1’inin 12,00-12,49 

kg, %28’inin12,50-12,99 kg, %34’ünün 13,00-13,49 kg, %17’sinin 13,50-13,99 kg, 

%5’inin 14,00-14,49 kg, %9’unun 14,50-14,99 kg, %4’ünün 15.00-15.49 kg, %1’inin 

15.50-15.99 kg, %1’inin 16.00-16.49 kg’ı 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 87 işletmeden, 

%46’sının 11,50-11,99 kg’ı, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum, %34’ünün 13,00-13,49 kg’ı, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan 

çocuk)  dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve 

maximum değerlerde, 12.00-12,49 kg, 12,50-12,99 kg, 13,00-13,49 kg, 13,50-13,99 kg, 

14,00-14,49 kg’ın ortak kullanıldığı görülmektedir. 

İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın dağılımı tablo 32’de sunulmuştur. 
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Tablo 35. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk)  Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

2 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk)  Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min ve Max. 

Değer Farkları(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,00-0,49 1 1 

0,50-0,99 6 7 

1,00-1,49 54 62 

1,50-1,99 22 26 

2,00-2,49 2 2 

2,50-2,99 2 2 

Toplam 87 100 

               

Tablo 35 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan173 işletme içerisinden 87 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 87 

işletmeden, %1’inin 0,00-0,49 kg, %7’sinin 0,50-0,99 kg, %62’sinin 1,00-1,49 kg, 

%26’sının 1,50-1,99 kg, %2’sinin 2,00-2,49 kg, %2’sinin 2,50-2,99 kg’ı 2 yaş toddler 

(yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 87 işletmeden 

%62’sinin 1,00-1,49 kg’ı 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum ölçülerin dağılımı tablo 36’da sunulmuştur. 
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Tablo 36. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 2 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min. ve Max. Ölçüler 

(cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

80,00-81,99 7 9   

82,00-83,99 65 80   

84,00-85,99 2 2 1 1 

86,00-87,99 5 7 29 36 

88,00-89,99 2 2 22 27 

90,00-91,99   24 30 

92,00-93,99   5 6 

Toplam 81 100 81 100 

  

Tablo 36 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 81 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır.81 işletmeden, %9’unun 80,00-81,99 cm, 

%80’inin 82,00-83,99 cm, %2’sinin 84,00-85,99 cm, %7’sinin 86,00-87,99 cm, %2’sinin 

88,00-89,99 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 81 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde maximum ölçüyü kullanmaktadır.81 işletmeden, %1’inin 84,00-85,99 cm, 

%36’sının 86,00-87,99 cm, %27’sinin 88,00-89,99 cm, %30’unun 90,00-91,99 cm, 

%6’sının 92,00-93,99 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 81 işletmeden, 

%80’inin 82,00-83,99 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum, %36’sının 86,00-87,99 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan 

çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Ayrıca, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve 

maximum değerlerde, 84,00-85,99 cm, 86,00-87,99 cm, 88,00-89,00 cm’nin ortak 

kullanıldığı görülmektedir. 

İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın dağılımı tablo 37’de sunulmuştur. 

Tablo 37. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk)  Dönemi Boy Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

2 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min.ve Max. Değer 

Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-3,49 23 28 

3,50-4,49 1 1 

4,50-5,49 32 40 

5,50-6,49 6 7 

6,50-7,49 0 0 

7,50-8,49 2 15 

8,50-9,49 0 0 

9,50-10,49 7 9 

Toplam 81 100 

                

Tablo 37 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 81 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 81 işletmeden, 

%28’inin 2,50-3,49 cm, %1’inin 3,50-4,49 cm, %40’ının 4,50-5,49 cm, %7’sinin 5,50-6,49 

cm, %15’inin 7,50-8,49 cm, %9’unun 9,50-10,49 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan 

çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 81 işletmeden, 

%40’ının 4,50-5,49 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 38’de sunulmuştur. 

Tablo 38. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin 

Dağılımı 

2 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi 

Beden Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

50,00-50,99 3 12 

51,00-51,99 0 0 

52,00-52,99 2 8 

53,00-53,99 17 68 

54,00-54,99 0 0 

55,00-55,99 1 4 

56.00-56,99 2 8 

Toplam 25 100 

                   

Tablo 38 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 25 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 25 işletmeden, %12’sinin 50,00-50,99 cm, %8’inin 52,00-52,99 

cm,%68’inin 53,00-53,99 cm, %4’ünün 55,00-55,99 cm, %8’inin 56,00-56,99 cm’yi 2 yaş 

toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 25 işletmeden, 

%68’inin 53,00-53,99 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 39’da sunulmuştur. 
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Tablo 39. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin 

Dağılımı 

2 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk)  Dönemi Bel 

Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

48,00-48,99 1 4 

49,00-49,99 0 0 

50,00-50,99 13 52 

51,00-51,99 0 0 

52,00-52,99 8 32 

53,00-53,99 1 4 

54,00-54,99 2 8 

Toplam 25 100 

                 

Tablo 39 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 25 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır. 25 işletmeden, %4’ünün 48,00-48,99 cm, %52’sinin 50,00-50,99 

cm, %32’sinin 52,00-52,99 cm %4’ünün 53,00-53,99 cm, %8’inin 54,00-54,99 cm’yi 2 yaş 

toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 25 işletmeden, 

%52’sinin 50,00-50,99 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde bel 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 40’da sunulmuştur. 
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Tablo 40. 2 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin 

Dağılımı 

2 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk)  Dönemi Kalça 

Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

53,00-53,99 12 50 

54,00-54,99 2 8 

55,00-55,99 7 29 

56,00-56,99 3 13 

Toplam 24 100 

                 

Tablo 40 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan173 işletme içerisinden 24 işletme, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

dönemi kalça ölçüsünü kullanmaktadır. 24 işletmeden, %50’sinin 53,00-53,99 cm, %8’inin 

54,00-54,99 cm, %29’unun 55,00-55,99 cm, %13’ünün 56,00-56,99 cm’yi 2 yaş toddler 

(yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 24 işletmeden, 

%50’sinin 53,00-53,99 cm’yi 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

dönemi için beden numarasını “2T”, “Small-2T”, “2 Toddler” ile ifade ettiği tespit 

edilmiştir. 

İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 11,00-16,49 

kg, boy ölçüsünün 80,00-93,99 cm, beden ölçüsünün 50,00-56,99 cm, bel ölçüsünün 

48,00-54,99 cm, kalça ölçüsünün 53,00-56,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın 0,00-2,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 2,50-10,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.2.2. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk)  Dönemi ile İlgili   

                                                Bulgular 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum ölçüler ile ilgili bulgular tablo 41’de sunulmuştur. 

Tablo 41. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Ağırlık 

Ölçüsünde Minimum ve Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 3 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk)  Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min. ve 

Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

12,50-12,99 16 20   

13,00-13,49 21 26   

13,50-13,99 32 39   

14,00-14,49 1 1   

14,50-14,99 7 8 38 47 

15,00-15,49 4 5 31 38 

15,50-15,99 1 1 2 2 

16,00-16,49   5 6 

16,50-16,99   0 0 

17,00-17,49   1 1 

17,50-17,99   5 6 

Toplam 82 100 82 100 

    

Tablo 41 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 82 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 82 işletmeden, %20’sinin 12,50-12,99 

kg, %26’sının 13,00-13,49 kg, %39’unun 13,50-13,99 kg, %1’inin 14,00-14,49 kg, 

%8’inin 14,50-14,99 kg, %5’inin 15,00-15,49 kg, %1’inin 15,50-15,99 kg’ı 3 yaş toddler 

(yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 82 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde maximum ölçüyü kullanmaktadır. 82 işletmeden, %47’sinin 14,50-14,99 

kg, %38’inin 15,00-15,49 kg, %2’sinin 15,50-15,99 kg, %6’sının 16,00-16,49 kg, %1’inin 

17,00-17,49 kg, %6’sının 17,50-17,99 kg’ı 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 82 işletmeden, 

%39’unun 13,50-13,99 kg’ı 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum, %47’sinin 14,50-14,99 kg’ı 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk)  

dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir.  

Ayrıca, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve 

maximum değerlerde, 14,50-14,99 kg, 15,00-15,49 kg, 15,50-15,99 kg’ın ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın dağılımı tablo 42’de sunulmuştur. 
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Tablo 42. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

3 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk)  Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min ve Max. 

Değer Farkları(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,50-0,99 3 4 

1,00-1,49 19 23 

1,50-1,99 52 63 

2,00-2,49 3 4 

2,50-2,99 5 6 

Toplam 82 100 

                 

Tablo 42 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 82 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 82 

işletmeden, %4’ünün 0,50-0,99 kg, %23’ünün 1,00-1,49 kg, %63’ünün 1,50-1,99 kg, 

%4’ünün 2,00-2,49 kg, %6’sının 2,50-2,99 kg’ı 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 82 işletmeden, 

%63’ünün 1,50-1,99 kg’ı 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasında fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum ölçülerin dağılımı tablo 43’te sunulmuştur. 
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Tablo 43. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Ölçülerin Dağılımı 

  

Tablo 43 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 76 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 76 işletmeden, %8’inin 86,00-87,99 cm, 

%50’sinin 88,00-89,99 cm, %35’inin 90,00-91,99 cm, %4’ünün 92,00-93,99 cm, %1’inin 

94,00-95,99cm, %1’inin 96,00-97,99 cm, %1’inin 98,00-99,99 cm’yi 3 yaş toddler 

(yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 76 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde maximum ölçüyü kullanmaktadır. 76 işletmeden, %24’ünün 90,00-91,99 cm, 

%32’sinin 92,00-93,99 cm, %5’inin 94,00-95,99 cm, %22’sinin 96,00-97,99 cm, 

%12’sinin 98,00-99,99 cm, %5’inin 100,00-101,99 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye 

başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum değer olarak kullandığı görülmektedir. 

 

 

MİNİMUM MAXİMUM 3 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min. ve Max. Ölçüler 

(cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

86,00-87,99 6 8   

88,00-89,99 38 50   

90,00-91,99 26 35 18 24 

92,00-93,99 3 4 24 32 

94,00-95,99 1 1 4 5 

96,00-97,99 1 1 17 22 

98,00-99,99 1 1 9 12 

100,00-101,99   4 5 

Toplam 76 100 76 100 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 76 işletmeden,  

%50’sinin 88,00-89,99 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum, %32’sinin 92,00-93,99 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye başlayan 

çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve 

maximum değerlerde, 90,00-91,99 cm, 92,00-93,99 cm, 94,00-95,00 cm, 96,00-97,99 cm, 

98,00-99,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın dağılımı tablo 44’te sunulmuştur. 

Tablo 44. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

3 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min.ve Max. Değer 

Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-3,49 14 18 

3,50-4,49 3 4 

4,50-5,49 34 45 

5,50-6,49 10 13 

6,50-7,49 0 0 

7,50-8,49 13 17 

8,50-9,49 2 3 

Toplam 76 100 

 

Tablo 44 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 76 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır.76 işletmeden, 

%18’inin 2,50-3,49 cm, %4’ünün 3,50-4,49 cm, %45’inin 4,50-5,49 cm, %13’ünün 5,50-

6,49 cm, %17’sinin 7,50-8,49 cm, %3’ünün 8,50-9,49 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye 

başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark 

olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 76 işletmeden, 

%45’inin 4,50-5,49 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 45’te sunulmuştur. 

Tablo 45. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Beden 

Ölçülerinin Dağılımı 

3 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi 

Beden Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

50,00-51,99 2 7 

52,00-53,99 5 16 

54,00-55,99 17 57 

56,00-57,99 2 7 

58,00-59,99 4 13 

Toplam 30 100 

                   

Tablo 45 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 30 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 30 işletmeden, %7’sinin 50,00-51,99 cm, %16’sının 52,00-53,99 

cm, %57’sinin 54,00-55,99 cm, %7’sinin 56,00-57,99 cm, %13’ünün 58,00-59,99 cm’yi 3 

yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 30 işletmeden, 

%57’sinin 54,00-55,99 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 46’da sunulmuştur. 
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           Tablo 46. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin  

                                                                      Dağılımı 

3 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Bel 

Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

50,00-50,99 3 10 

51,00-51,99 0 0 

52,00-52,99 13 43 

53,00-53,99 10 33 

54,00-54,99 2 7 

55,00-55,99 2 7 

Toplam 30 100 

                 

Tablo 46 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 30 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır. 30 işletmeden, %10’unun 50,00-50,99 cm, %43’ünün 52,00-

52,99 cm, %33’ünün 53,00-53,99 cm, %7’sinin 54,00-54,99 cm, %7’sinin 55,00-55,99 

cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 30 işletmeden, 

%43’ünün 52,00-52,99 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde bel 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 47’de sunulmuştur. 
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Tablo 47. 3 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin 

Dağılımı 

3 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Kalça 

Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

52,00-52,99 1 4 

53,00-53,99 1 4 

54,00-54,99 3 10 

55,00-55,99 11 39 

56,00-56,99 1 4 

57,00-57,99 2 7 

58,00-58,99 7 25 

59,00-59,99 2 7 

Toplam 28 100 

                 

Tablo 47 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 28 işletme, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 28 işletmeden, %4’ünün 52,00-52,99 cm, %4’ünün 53,00-53,99 

cm, %10’unun 54,00-54,99 cm, %39’unun 55,00-55,99 cm, %4’ünün 56,00-56,99 cm, 

%7’sinin 57,00-57,99 cm, %25’inin 58,00-58,99 cm, %7’sinin 59,00-59,99 cm’yi 3 yaş 

toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 28 işletmeden, 

%39’unun 55,00-55,99 cm’yi 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde kalça 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) 

dönemi için beden numarasını “3T”, “Medium-3T”, “3 Toddler” ile ifade ettiği tespit 

edilmiştir. 

Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 12,50-17,99 

kg, boy ölçüsünün 86,00-101,99 cm, beden ölçüsünün 50,00-59,99 cm, bel ölçüsünün 

50,00-55,99 cm, kalça ölçüsünün 52,00-59,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın 0,50-2,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 2,50-9,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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               7.2.3. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi ile İlgili   

                                                                Bulgular             

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum ölçüler ile ilgili bulgular tablo 48’de sunulmuştur. 

Tablo 48. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Ağırlık 

Ölçüsünde Minimum ve Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 4 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi  

Ağırlık Ölçüsünde Min.ve 

Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

13,50-13,99 2 3   

14,00-14,49 0 0   

14,50-14,99 39 50   

15,00-15,49 25 32 1 1 

15,50-15,99 4 5 3 4 

16,00-16,49 7 9 32 41 

16,50-16,99 1 1 3 4 

17,00-17,49   25 32 

17,50-17,99   3 4 

18,00-18,49   7 9 

18,50-18,99   1 1 

19,00-19,49   3 4 

Toplam 78 100 78 100 

   

Tablo 48 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 78 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 78 işletmeden, %3’ünün 13,50-13,99 

kg, %50’sinin 14,50-14,99 kg, %32’sinin 15,00-15,49 kg, %5’inin 15,50-15,99 kg, 

%9’unun 16,00-16,49 kg, %1’inin 16,50-16,99 kg’ı 4 yaş toddler (yürümeye başlayan 

çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinde 78 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçüyü kullanmaktadır. 78 işletmeden, %1’inin 15,00-15,49 kg, 

%4’ünün 15,50-15,99 kg, %41’inin 16,00-16,49 kg, %4’ünün 16,50-16,99 kg, %32’sinin 

17,00-17,49 kg, %4’ünün 17,50-17,99 kg, %9’unun 18,00-18,49 kg, %1’inin 18,50-18,99 

kg, %4’ünün 19,00-19,49 kg’ı 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda 78 işletmeden, %50’sinin 14,50-14,99 

kg’ı 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%41’inin 16,00-16,49 kg’ı 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk)  dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve 

maximum değerlerde, 15,00-15,49 kg, 15,50-15,99 kg, 16,00-16,49 kg, 16,50-16,99 kg’ın 

ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın dağılımı tablo 49’da sunulmuştur. 
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Tablo 49. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk)  Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

4 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min ve Max. 

Değer Farkları(kg) 

 

Frekans 

 

% 

0,50-0,99 2 2 

1,00-1,49 19 25 

1,50-1,99 45 58 

2,00-2,49 3 4 

2,50-2,99 6 8 

3,00-3,49 1 1 

3,50-3,99 2 2 

Toplam 78 100 

                 

Tablo 49 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 78 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 78 

işletmeden, %2’sinin 0,50-0,99 kg, %25’inin 1,00-1,49 kg, %58’inin 1,50-1,99 kg, 

%4’ünün 2,00-2,49 kg, %8’inin 2,50-2,99 kg, %1’inin 3,00-3,49 kg, %2’sinin 3,50-3,99 

kg’ı 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 78 işletmeden, 

%58’ inin 1,50-1,99 kg’ı 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum ölçülerin dağılımı tablo 50’de sunulmuştur. 
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Tablo 50. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 4 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min. ve Max. Ölçüler 

(cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

91,00-92,99 9 12   

93,00-94,99 36 47   

95,00-96,99 8 10 18 24 

97,00-98,99 2 3 2 3 

99,00-100,99 19 25 1 1 

101,00-102,99 2 3 27 35 

103,00-104,99   15 20 

105,00-106,99   12 16 

107,00-108,99   1 1 

Toplam 76 100 76 100 

 

Tablo 50 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 76 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 76 işletmeden, %12’sinin 91,00-92,99 cm, 

%47’sinin 93,00-94,99 cm, %10’unun 95,00-96,99 cm, %3’ünün 97,00-98,99 cm, 

%25’inin 99,00-100,99 cm, %3’ünün 101,00-102,99 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye 

başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 76 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde maximum ölçüyü kullanmaktadır. 76 işletmeden, %24’ünün 95,00-96,99 cm, 

%3’ünün 97,00-98,99 cm, %1’inin 99,00-100,99 cm, %35’inin 101,00-102,99 cm, 

%20’sinin 103,00-104,99 cm, %16’sının 105,00-106,99 cm, %1’inin 107,00-108,99 cm’yi 

4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 76 işletmeden,  

%47’sinin 93,00-94,99 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum, %35’inin 101,00-102,99 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye başlayan 

çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve 

maximum değerlerde, 95,00-96,99 cm, 97,00-98,99 cm, 99,00-100,00 cm, 101,00-102,99 

cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın dağılımı tablo 51’de sunulmuştur. 

Tablo 51. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde 

Minimum ve Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

4 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk)  Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min.ve Max. Değer 

Farkları (cm) 

 

Frekans 

 

% 

2,50-3,49 16 21 

3,50-4,49 2 3 

4,50-5,49 15 20 

5,50-6,49 5 6 

6,50-7,49 13 17 

7,50-8,49 18 24 

8,50-9,49 0 0 

9,50-10,49 3 4 

10,50-11,49 4 5 

Toplam 76 100 

                

Tablo 51 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 76 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullanmaktadır. 76 

işletmeden, %21’inin 2,50-3,49 cm, %3’ünün 3,50-4,49 cm, %20’sinin 4,50-5,49 cm, 

%6’sının 5,50-6,49 cm, %17’sinin 6,50-7,49 cm, %24’ünün 7,50-8,49 cm, %4’ünün 9,50-

10,49 cm, %5’inin 10,50-11,49 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi 
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boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 76 işletmeden, 

%24’ünün 7,50-8,49 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasında fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 52’de sunulmuştur. 

Tablo 52. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin 

Dağılımı 

4 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi 

Beden Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

54,00-54,99 1 5 

55,00-55,99 3 17 

56,00-56,99 0 0 

57,00-57,99 1 5 

58,00-58,99 10 56 

59,00-59,99 3 17 

Toplam 18 100 

                   

Tablo 52 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinde 18 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 18 işletmeden, %5’inin 54,00-54,99 cm, %17’sinin 55,00-55,99 

cm, %5’inin 57,00-57,99 cm, %56’sının 58,00-58,99 cm, %17’sinin 59,00-59,99 cm’yi 4 

yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 18 işletmeden, 

%56’sının 58,00-58,99 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi beden 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 53’te sunulmuştur. 
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Tablo 53. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin  

Dağılımı 

4 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk) Dönemi Bel 

Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

51,00-51,99 1 5 

52,00-52,99 1 5 

53,00-53,99 9 50 

54,00-54,99 3 17 

55,00-55,99 4 23 

Toplam 18 100 

                 

Tablo 53 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden18 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır. 18 işletmeden, %5’inin 51,00-51,99 cm, %5’inin 52,00-52,99 

cm, %50’sinin 53,00-53,99 cm, %17’sinin 54,00-54,99 cm, %23’ünün 55,00-55,99 cm’yi 

4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 18 işletmeden, 

%50’sinin 53,00-53,99 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi bel ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular 

tablo 54’te sunulmuştur. 
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Tablo 54. 4 Yaş Toddler (Yürümeye Başlayan Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin 

Dağılımı 

4 Yaş Toddler (Yürümeye 

Başlayan Çocuk)  Dönemi Kalça 

Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

55,00-55,99 1 6 

56,00-56,99 0 0 

57,00-57,99 0 0 

58,00-58,99 8 50 

59,00-59,99 1 6 

60,00-60,99 6 38 

Toplam 16 100 

                 

Tablo 54 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 16 işletme, 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 16 işletmeden, %6’sının 55,00-55,99 cm, %50’sinin 58,00-58,99 

cm , %6’sının 59,00-59,99 cm, %38’inin 60,00-60,99 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye 

başlayan çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 16 işletmeden, 

%50’sinin 58,00-58,99 cm’yi 4 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi kalça 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 4 yaş toodler (yürümeye başlayan çocuk)  

dönemi için beden numarasını “4T”, “Medium-4T”, “4 Toddler” ile ifade ettiği tespit 

edilmiştir. 

Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 13,50-

19,49 kg, boy ölçüsünün 91,00-108,99 cm, beden ölçüsünün 54,00-59,99 cm, bel 

ölçüsünün 51,00-55,99 cm, kalça ölçüsünün 55,00-60,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum 

ve maximum değer arasındaki farkın 0,50-3,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 2,50-11,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.3. 4- 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Dört-altı yaş child (çocuk) dönemi ile ilgili bulgular: Dört yaş, beş yaş, altı yaş, altı x 

olmak üzere dört bölümde sunulmuştur.  

7.3.1. 4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Dört yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 55’te sunulmuştur. 

Tablo 55. 4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve Maximum 
Ölçülerin Dağılımı 

 

Tablo 55 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 53 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır.53 işletmeden, %17’sinin 14,50-14,99 kg, %19’unun 15,00-15,49 

kg, %51’inin 15,50-15,99 kg, %9’unun 16,00-16,49 kg, %2’sinin 16,50-16,99 kg, %2’sinin 

17,50-17,99 kg’ı 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

MİNİMUM MAXİMUM 4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 
Ağırlık Ölçüsünde Min. ve 

Max. Ölçüler (kg) Frekans % Frekans % 

14,50-14,99 9 17   

15,00-15,49 10 19   

15,50-15,99 27 51   

16,00-16,49 5 9 3 6 

16,50-16,99 1 2 6 11 

17,00-17,49 0 0 19 35 

17,50-17,99 1 2 17 32 

18,00-18,49   4 8 

18,50-18,99   4 8 

Toplam 53 100 53 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 53 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 53 işletmeden, %6’sının 16,00-16,49 kg, %11’inin 16,50-16,99 kg, 

%35’inin 17,00-17,49 kg, %32’sinin 17,50-17,99 kg, %8’inin 18,00-18,49 kg, %8’inin 

18,50-18,99 kg’ı 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 53 işletmeden, 

%51’inin 15,50-15,99 kg’ı 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%35’inin 17,00-17,49 kg’ı 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

16,00-16,49 kg’ı, 16,50-16,99 kg’ı, 17,50-17,99 kg’ın ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Dört yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 56’da sunulmuştur. 

Tablo 56. 4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min.ve 

Max. Değer Farkları (kg) 

Frekans % 

0,50-0,99 1 2 

1,00-1,49 9 17 

1,50-1,99 32 60 

2,00-2,49 9 17 

2,50-2,99 1 2 

3,00-3,49 1 2 

Toplam 53 100 

               

Tablo 56 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş çocuk giysileri pazarlayan173 

işletme içerisinden 53 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 53 işletmeden, %2’sinin 0.50-0.99 kg, 

%17’sinin 1.00-1.49 kg, %60’ının 1.50-1.99 kg, %17’sinin 2.00-2.49 kg, %2’sinin 2.50-

2.99 kg, %2’sinin 3.00-3.49 kg’ı 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum 

ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 53 işletmeden, 

%60’ının 1.50-1.99 kg’ı 4 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arsındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Dört yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 57’de sunulmuştur. 

Tablo 57. 4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 4 Yaş Child (Çocuk)  Dönemi 

Boy Ölçüsünde Min. ve Max. 

Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

96,00-97,99 6 16   

98,00-99,99 27 73 1 3 

100,00-101,99 4 11 16 43 

102,00-103,99   0 0 

104,00-105,99   11 30 

106,00-107,99   9 24 

Toplam 37 100 37 100 

   

Tablo 57 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 37 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır. 37 işletmeden, %16’sının 96,00-97,99 cm, %73’ünün 98,00-99,99 

cm, %11’inin 100,00-101,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 37 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 37 işletmeden, %3’ünün 98,00-99,99 cm,  %43’ünün 100,00-

101,99 cm, %30’unun 104,00-105,99cm, %24’ünün 106,00-107,99 cm’yi 4 yaş child 

(çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 37 işletmeden, 

%73’ünün 98,00-99,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%43’ünün 100,00-101,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 
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Ayrıca, 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

98,00-99,99 cm, 100,00-101,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir.  

Dört yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 58’de sunulmuştur. 

Tablo 58. 4 Yaş Child (Çocuk) Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum Değer 

Arasındaki Farkın Dağılımı 

4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Boy Ölçüsünde Min. ve Max. 

Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,50-3,49 15 40 

3,50-4,49 1 3 

4,50-5,49 8 22 

5,50-6,49 5 13 

6,50-7,49 1 3 

7,50-8,49 7 19 

Toplam 37 100 

                           

Tablo 58 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş çocuk giysileri pazarlayan 173 

işletme içerisinden 37 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır.37 işletmeden, %40’ının 2,50-3,49 cm, 

%3’ünün 3,50-4,49 cm, %22’sinin 4,50-5,49 cm, %13’ünün 5,50-6,49 cm, %3 ünün 6,50-

7,49cm, %19’unun 7,50-8,49 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 37 işletmeden, 

%40’ının 2,50-3,49 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Dört yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 59’da 

sunulmuştur. 
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      Tablo 59. 4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Beden Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

55,00-55,99 1 4 

56,00-56,99 1 4 

57,00-57,99 5 20 

58,00-58,99 16 64 

59,00-59,99 0 0 

60,00-60,99 2 8 

Toplam 25 100 

 

Tablo 59 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan173 işletme içerisinden 25 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüsünü 

kullanmaktadır. 25 işletmeden, %4’ünün 55,00-55,99 cm, %4’ünün 56,00-56,99 cm, 

%20’sinin 57,00-57,99 cm, %64’ünün 58,00-58,99 cm, %8’inin 60,00-60,99 cm’yi 4 yaş 

child (çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 25 işletmeden, 

%64’ünün 58,00-58,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Dört yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 60’ta sunulmuştur. 
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         Tablo 60. 4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

53,00-53,99 14 61 

54,00-54,99 7 30 

55,00-55,99 0 0 

56,00-56,99 2 9 

Toplam 23 100 

               

Tablo 60 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan,173 bişletme içerisinden 23 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüsünü 

kullan maktadır. 23 işletmeden, %61’inin 53,00-53,99 cm, %30’unun 54,00-54,99 cm, 

%9’unun 56,00-56,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 23 işletmeden, 

%61’inin 53,00-53,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Dört yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 61’de 

sunulmuştur. 
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      Tablo 61. 4.Yaş Child (Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

4 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

58,00-58,99 15 68 

59,00-59,99 1 5 

60,00-60,99 4 18 

61,00-61,99 0 0 

62,00-62,99 2 9 

Toplam 22 100 

               

Tablo 61 incelendiğinde online satışı yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 22 işletme, 4 yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüsünü 

kullanmaktadır. 22 işletmeden, %68’inin 58,00-58,99 cm, %5’inin 59,00-59,99 cm, 

%18’inin 60,00-60,99 cm, %9’unun 62,00-62,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi kalça 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 22 işletmeden 

%68’inin 58,00-58,99 cm’yi 4 yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Ayrıca, araştırma kapsamındaki işletmelerin, 4 yaş child (çocuk) dönemi için beden 

numarasını “kids 4”, “4”, “ Small 4” ile ifade tespit edilmiştir. 

Dört yaş child (çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 14,50-18,99 kg, boy ölçüsünün 

96,00-107,99 cm, beden ölçüsünün 55,00-60,99 cm, bel ölçüsünün 53,00-56,99 cm, kalça 

ölçüsünün 58,00-62,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 0,50-3,49 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

8,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.3.2. 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Beş yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 62’de sunulmuştur. 

Tablo 62. 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min. ve 

Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

16,00-16,49 1 2   

16,50-16,99 20 38   

17,00-17,49 11 21   

17,50-17,99 15 28 1 2 

18,00-18,49 2 4 0 0 

18,50-18,99 1 2 25 47 

19,00-19,49 3 5 15 28 

19,50-19,99   6 11 

20,00-20,49   2 4 

20,50-20,99   4 8 

Toplam 53 100 53 100 

     

Tablo 62 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 53 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır. 53 işletmeden, %2’sinin 16,00-16,49 kg, %38’inin 16,50-16,99 kg, 

%21’inin 17,00-17,49 kg, %28’inin 17,50-17,99 kg, %4’ünün 18,00-18,49 kg, %2’sinin 

18,50-18,99 kg, %5’inin 19,00-19,49 kg’ı 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 53 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 53 işletmeden, %2’sinin 17,50-17,99 kg, %47’sinin 18,50-18,99 

kg, %28’inin 19,00-19,49 kg, %11’inin 19,50-19,99 kg, %4’ünün 20,00-20,49 kg, %8’inin 

20,50-20,99 kg’ı 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 53 işletmeden, 

%38’inin 16,50-16,99 kg’ı 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%47’sinin 18,50-18,99 kg’ı 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

17,50-17,99 kg, 18,00-18,49 kg, 18,50-18,99 kg, 19,00-19,49 kg’ın ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Beş yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 63’te sunulmuştur. 

Tablo 63. 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min.ve 

Max. Değer Farkları (kg) 

Frekans % 

0,50-0,99 12 23 

1,00-1,49 2 4 

1,50-1,99 22 43 

2,00-2,49 11 22 

2,50-2,99 4 8 

Toplam 51 100 

               

Tablo 63 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş çocuk giysileri pazarlayan 173 

işletme içerisinden 51 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 51 işletmeden, %23’ünün 0,50-0,99 kg, 

%4’ünün 1,00-1,49 kg, %43’ünün 1,50-1,99 kg, %22’sinin 2,00-2,49 kg, %8’inin 2,50-

2,99 kg’ı 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 51 işletmeden, 

%43’ünün 1,50-1,99 kg’ı 5 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arsındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Beş yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 64’te sunulmuştur. 



 113 

Tablo 64. 5 Yaş Child (Çocuk)  Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Boy Ölçüsünde Min. ve Max. 

Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

101,00-102,99 3 9   

103,00-104,99 14 40   

105,00-106,99 15 42 2 6 

107,00-108,99 0 0 1 3 

109,00-110,99 3 9 17 48 

111,00-112,99   4 11 

113,00-114,99   9 26 

115,00-116,99   0 0 

117,00-118,99   1 3 

119,00-120,99   1 3 

Toplam 35 100 35 100 

   

Tablo 64 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 35 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır. 35 işletmeden, %9’unun 101,00-102,99 cm, %40’ının 103,00-

104,99 cm, %42’sinin 105,00-106,99 cm, %9’unun 109,00-110,99 cm’yi 5 yaş child 

(çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan173 

işletme içerisinden 35 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 35 işletmeden, %6’sının 105,00-106,99 cm, %3’ünün 107,00-

108,99 cm, %48’inin 109,00-110,99 cm, %11’inin 111,00-112,99 cm, %26’sının 113,00-

114,99 cm, %3’ünün 117,00-118,99 cm, %3’ünün 119,00-120,99 cm’yi 5 yaş child 

(çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 35 işletmeden, 

%42’sinin 105,00-106,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%48’inin 109,00-110,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 
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Ayrıca, 5 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

105,00-106,99 cm, 107,00-108,99 cm, 109,00-110,99 cm’nin ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Beş yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 65’te sunulmuştur. 

Tablo 65. 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

5Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Boy Ölçüsünde Min. ve Max. 

Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

1,00-1,99 1 3 

2,00-2,99 4 11 

3,00-3,99 1 3 

4,00-4,99 2 6 

5,00-5,99 17 49 

6,00-6,99 4 11 

7,00-7,99 6 17 

Toplam 35 100 

               

Tablo 65 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş çocuk giysileri pazarlayan 173 

işletme içerisinden 35 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 35 işletmeden, %3’ünün 1,00-1,99 cm, 

%11’inin 2,00-2,99 cm, %3’ünün 3,00-3,99 cm, %6’sının 4,00-4,99 cm, %49’unun 5,00-

5,99 cm, %11’inin 6,00-6,99 cm, %17’sinin 7,00-7,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi 

boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 35 işletmeden, 

%49’unun 5,00-5,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arsındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Beş yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 66’da 

sunulmuştur. 
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      Tablo 66. 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

5Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Beden Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

58,00-58,99 4 18 

59,00-59,99 8 36 

60,00-60,99 6 27 

61,00-61,99 1 5 

62,00-62,99 3 14 

Toplam 22 100 

               

Tablo 66 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 22 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüsünü 

kullanmaktadır. 22 işletmeden, %18’inin 58,00-58,99 cm, %36’sının 59,00-59,99 cm, 

%27’sinin 60,00-60,99 cm, %5’inin 61,00-61,99 cm, %14’ünün 62,00-62,99 cm’yi 5 yaş 

child (çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 22 işletmeden, 

%36’sının 59,00-59,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Beş yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 67’de sunulmuştur. 
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       Tablo 67. 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

5Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

53,00-53,99 1 4 

54,00-54,99 11 50 

55,00-55,99 5 23 

56,00-56,99 2 9 

57,00-57,99 3 14 

Toplam 22 100 

               

Tablo 67 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 22 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüsünü 

kullanmaktadır. 22 işletmeden, %4’ ünün 53,00-53,99 cm, %50’sinin 54,00-54,99 cm, 

%23’ünün 55,00-55,99 cm, %9’unun 56,00-56,99 cm, %14’ünün 57,00-57,99 cm’yi 5 yaş 

child (çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 22 işletmeden, 

%50’sinin 54,00-54,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Beş yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 68’de 

sunulmuştur. 
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      Tablo 68. 5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

5 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

60,00-60,99 14 66 

61,00-61,99 0 0 

62,00-62,99 2 10 

63,00-63,99 3 14 

64,00-64,99 2 10 

Toplam 21 100 

               

Tablo 68 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 21 işletme, 5 yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüsünü 

kullanmaktadır. 21 işletmeden, %66’sının 60,00-60,99 cm, %10’unun 62,00-62,99 cm, 

%14’ünün 63,00-63,99 cm, %10’unun 64,00-64,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi kalça 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 21 işletmeden, 

%66’sının 60,00-60,99 cm’yi 5 yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 5 yaş child (çocuk) dönemi için beden 

numarasını “kids 5”, “5”, “Medium 5” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Beş child (çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 16,00-20,99 kg, boy ölçüsünün 

101,00-120,99 cm, beden ölçüsünün 58,00-62,99 cm, bel ölçüsünün 53,00-57,99 cm, kalça 

ölçüsünün 60,00-64,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 0,50-2,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 1,00-

7,99 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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   7.3.3. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi ile ilgili Bulgular 

Altı yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı tablo 69’da sunulmuştur. 

Tablo 69. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

   

Tablo 69 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 56 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır. 56 işletmeden, %31’inin 18,00-18,49 kg, %48’inin 19,00-19,49 kg, 

%9’unun 19,50-19,99 kg, %4’ünün 20,00-20,49 kg, %2’sinin 20,50-20,99 kg, %4’ünün 

21,00-21,49 kg, %2’sisnin 22.00-22.49 kg’ı 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

 

MİNİMUM MAXİMUM 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min. ve 

Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

18,00-18,49 18 31   

18,50-18,99 0 0   

19,00-19,49 27 48   

19,50-19,99 5 9   

20,00-20,49 2 4 13 23 

20,50-20,99 1 2 18 32 

21,00-21,49 2 4 9 16 

21,50-21,99 0 0 8 14 

22,00-22,49 1 2 3 5 

22,50.22,99   2 4 

23,00-23,49   1 2 

23,50-23,99   0 0 

24,00-24,49   1 2 

24,50-24,99   1 2 

Toplam 56 100 56 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 56 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 56 işletmeden, %23’ünün 20,00-20,49 kg, %32’sinin 20,50-20,99 

kg, %16’sının 21,00-21,49 kg, %14’ünün 21,50-21,99 kg, %5’inin 22,00-22,49 kg, 

%4’ünün 22,50-22,99 kg, %2’sinin 23,00-23,49 kg, %2’sinin 24,00-24,49 kg, %2’sinin 

24,50-24,99 kg’ı 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 56 işletmeden, 

%48’inin 19,00-19,49 kg’ı 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%32’sinin 20,50-20,99 kg’ı 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

20,00-20,49 kg, 20,50-20,99 kg, 21,00-21,49 kg, 22,00-22,49 kg’ın ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Altı yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 70’te sunulmuştur. 

Tablo 70. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve       

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min.ve 

Max. Değer Farkları (kg) 

Frekans % 

1,00-1,49 2 4 

1,50-1,99 16 28 

2,00-2,49 30 54 

2,50-2,99 8 14 

Toplam 56 100 

             

Tablo 70 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş çocuk giysileri pazarlayan 173 

işletme içerisinden 56 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 56 işletmeden, %4’ünün 1,00-1,49 kg, 

%28’inin 1,50-1,99 kg, %54’ünün 2,00-2,49 kg, %14’ünün 2,50-2,99 kg’ı 6 yaş child 

(çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 56 işletmeden, 

%54’ünün 2,00-2,49 kg’ı 6 yaş child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Altı yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 71’de sunulmuştur. 

Tablo 71. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 6 Yaş Child (Çocuk) Boy 

Ölçüsünde Min. ve Max. 

Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

109,00-110,99 4 11   

111,00-112,99 15 43   

113,00-114,99 13 37 1 3 

115,00-116,99 3 9 19 55 

117,00-118,99   5 14 

119,00-120,99   5 14 

121,00-122,99   0 0 

123,00-124,99   5 14 

Toplam 35 100 35 100 

   

Tablo 71 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 35 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır. 35 işletmeden, %11’inin 109,00-110,99 cm, %43’ünün 111,00-

112,99 cm, %37’sinin 113,00-114,99 cm, %9’unun 115,00-116,99 cm’yi 6 yaş child 

(çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 35 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 35 işletmeden, %3’ünün 113,00-114,99 cm, %55’inin 115,00-

116,99 cm, %14’ünün 117,00-118,99 cm, %14’ünün 119,00-120,99 cm, %14’ünün 

123,00-124,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 35 işletmeden, 

%43’ünün 111,00-112,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%55’inin 115,00-116,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

113,00-114,99 cm, 115,00-116,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Altı yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 72’ de sunulmuştur. 

Tablo 72. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum Değer 

Arasındaki Farkın Dağılımı 

6 Yaş Child (Çocuk) Boy 

Ölçüsünde Min. ve Max. 

Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,50-3,49 4 11 

3,50-4,49 4 11 

4,50-5,49 17 49 

5,50-6,49 3 9 

6,50-7,49 0 0 

7,50-8,49 7 20 

Toplam 35 100 

               

Tablo 72 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş çocuk giysileri pazarlayan173 

işletme içerisinden 35 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 35 işletmeden, %11’inin 2,50-3,49 cm, 

%11’inin 3,50-4,49 cm, %49’unun 4,50-5,49 cm, %9’unun 5,50-6,49 cm, %20’sinin 7.50-

8.49 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 35 işletmeden, 

%49’unun 4,50-5,49 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

 Altı yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 73’te 

sunulmuştur. 
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      Tablo 73. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Beden Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

60,00-60,99 4 19 

61,00-61,99 0 0 

62,00-62,99 9 43 

63,00-63,99 7 33 

64,00-64,99 1 5 

Toplam 21 100 

               

Tablo 73 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 21 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüsünü 

kullanmaktadır. 21 işletmeden, %19’unun 60,00-60,99 cm, %43’ünün 62,00-62,99 cm, 

%33’ünün 63,00-63,99 cm, %5’inin 64,00-64,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi beden 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 21 işletmeden, 

%43’ünün 62,00-62,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Altı yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 74’te sunulmuştur. 
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        Tablo 74. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

6Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

54,00-54,99 1 5 

55,00-55,99 12 54 

56,00-56,99 1 5 

57,00-57,99 7 31 

58,00-58,99 1 5 

Toplam 22 100 

               

Tablo 74 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 22 işletme, 6 yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüsünü 

kullanmaktadır. 22 işletmeden, %5’ inin 54,00-54,99 cm, %54’ünün 55,00-55,99 cm, 

%5’inin 56,00-56,99 cm, %31’inin 57,00-57,99 cm, %5’inin 58,00-58,99 cm’yi 6 yaş child 

(çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 22 işletmeden, 

%54’ünün 55,00-55,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

 Altı yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 75’te 

sunulmuştur. 
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      Tablo 75. 6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

6 Yaş Child (Çocuk) Dönemi 

Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

63,00-63,99 16 80 

64,00-64,99 0 0 

65,00-65,99 1 5 

66,00-66,99 3 15 

Toplam 20 100 

               

Tablo 75 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 20 işletme,6 yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüsünü 

kullanmaktadır. 20 işletmeden, %80’inin 63,00-63,99 cm, %5’inin 65,00-65,99 cm, 

%15’inin 66,00-66,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 20 işletmeden, 

%80’inin 63,00-63,99 cm’yi 6 yaş child (çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 6 yaş child (çocuk) dönemi için beden 

numarasını “kids 6”, “6”, “Large 6” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Altı yaş child (çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 18,00-24,99 kg, boy ölçüsünün 

109,00-124,99 cm, beden ölçüsünün 60,00-64,99 cm, bel ölçüsünün 54,00-58,99 cm, kalça 

ölçüsünün 63,00-66,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 1,00-2,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

8,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.3.4. 6x Child (Çocuk) Dönemi ile ilgili Bulgular 

 Altı x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı tablo 76’da sunulmuştur. 

Tablo 76. 6x Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 6x Child (Çocuk) Dönemi 

Ağırlık Ölçüsünde Min. ve 

Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

19,50-19,99 10 22   

20,00-20,49 0 0   

20,50-20,99 4 9   

21,00-21,49 15 33   

21,50-21,99 6 13   

22,00-22,49 5 11   

22,50-22,99 3 7 13 30 

23,00-23,49 0 0 0 0 

23,50-23,99 0 0 1 2 

24,00-24,49 2 5 27 60 

24,50-24,99   2 4 

25,00-25,49   1 2 

25,50-25,99   0 0 

26,00-26,49   1 2 

Toplam 45 100 45 100 

     

Tablo 76 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 45 işletme, 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır. 45 işletmeden, %22’sinin 19,50-19,99 kg, %9’unun 20,50-20,99 

kg, %33’ünün 21,00-21,49 kg, %13’ünün 21,50-21,99 kg, %11’inin 22,00-22,49 kg, 

%7’sinin 22,50-22,99 kg, %5’inin 24,00-24,49 kg’ı 6x child (çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 45 işletme, 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 45 işletmeden, %30’unun 22,50-22,99 kg, %2’sinin 23,50-23,99 

kg, %60’ının 24,00-24,49 kg, %4’ünün 24,50-24,99 kg, %2’sinin 25,00-25,49 kg, %2’sinin 

26,00-26,49 kg’ı 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 45 işletmeden, 

%33’ünün 21,00-21,49 kg’ı 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%60’ının 24,00-24,49 kg’ı 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum ölçülerde 

22,50-22,99 kg, 23,00-23,49 kg, 23,50-23,99 kg, 24,00-24,49 kg’ın ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Altı x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 77’de sunulmuştur. 
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Tablo 77. 6x Child (Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve Maximum Değer 

Arasındaki Farkın Dağılımı 

6x Child (Çocuk) Ağırlık 

Ölçüsünde Min. ve Max. 

Değer Farkları (kg) 

Frekans % 

0,50-0,99 1 2 

1,00-1,49 0 0 

1,50-1,99 6 13 

2,00-2,49 3 7 

2,50-2,99 28 62 

3,00-3,49 3 7 

3,50-3,99 4 9 

Toplam 45 100 

              

Tablo 77 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 45işletme, 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 45 işletmeden, %2’sinin 0,50-0,99 kg, 

%13’ünün 1,50-1,99 kg, %7’sinin 2,00-2,49 kg, %62’sinin 2,50-2,99 kg, %7’sinin 3,00-

3,49 kg, %9’unun 3,50-3,99 kg’ı 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 45 işletmeden, 

%62’sinin 2,50-2,99 kg’ı 6x child (çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

 Altı x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 78’de sunulmuştur. 
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Tablo 78. 6x Child (Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 6x Child (Çocuk) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min. ve Max. 

Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

114,00-115,99 3 10   

116,00-117,99 1 3   

118,00-119,99 25 81   

120,00-121,99 1 3 20 65 

122,00-123,99 0 0 1 3 

124,00-125,99 1 3 10 32 

Toplam 31 100 31 100 

   

Tablo 78 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 31 işletme, 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum 

ölçüyü kullanmaktadır. araştırma kapsamındaki 31 işletmeden, %10’unun 114,00-115,99 

cm, %3’ünün 116,00-117,99 cm, %81’inin 118,00-119,99 cm, %3’ünün 120,00-121,99 

cm, %3’ünün 124,00-125,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 31 işletme, 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 31 işletmeden, %65’inin 120,00-121,99 cm, %3’ünün 122,00-

123,99 cm, %32’ sinin 124,00-125,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 31 işletmeden, 

%81’inin 118,00-119,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%65’inin 120,00-121,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum ölçülerde, 

120,00-121,99 cm, 122,00-123,99 cm, 124,00-125,99 cm’nin ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 
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         Altı x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 79’da sunulmuştur. 

Tablo 79. 6x Child (Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

6x Child (Çocuk) Dönemi Boy 

Ölçüsünde Min. ve Max. 

Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,50-3,49 21 68 

3,50-4,49 1 3 

4,50-5,49 6 19 

5,50-6,49 1 3 

6,50-7,49 0 0 

7,50-8,49 0 0 

8,50-9,49 0 0 

9,50-10,49 2 7 

Toplam 31 100 

               

Tablo 79 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan173 işletme içerisinden 31 işletme, 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 31 işletmeden, %68’sinin 

2,50-3,49 cm, %3’ünün 3,50-4,49 cm, %19’unun 4,50-5,49 cm, %3’ünün 5,50-6,49 cm, 

%7’sinin 9,50-10,49 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 31 işletmeden, 

%68’inin 2,50-3,49 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arsındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Altı x child (çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 80’de sunulmuştur. 
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          Tablo 80. 6x Child (Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

6x Child (Çocuk) Dönemi 

Beden Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

63,00-63,99 4 36 

64,00-64,99 7 64 

Toplam 11 100 

               

Tablo 77 incelendiğinde online satışı yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 11 işletme, 6x child (çocuk) dönemi beden ölçüsünü 

kullanmaktadır. 11 işletmeden, %36’sının 63,00-63,99 cm, %64’ünün 64,00-64,99 cm’yi 

6x child (çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 11 işletmeden, 

%64’ünün 64,00-64,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Altı x child (çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 81’de sunulmuştur. 

          Tablo 81. 6x Child (Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

6x Child (Çocuk) Dönemi Bel 

Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

55,00-55,99 1 9 

56,00-56,99 0 0 

57,00-57,99 9 82 

58,00-58,99 1 9 

Toplam 11 100 

                

Tablo 81 incelendiğinde online satışı yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 11 işletme, 6x child (çocuk) dönemi bel ölçüsünü kullanmaktadır. 

11 işletmeden, %9’unun 55,00-55,99 cm, %82’sinin 57,00-57,99 cm, %9’unun 58,00-

58,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 11 işletmeden, 

%82’sinin 57,00-57,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Altı x child (çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 82’de sunulmuştur. 
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          Tablo 82. 6x Child (Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

6x Child (Çocuk) Dönemi 

Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

63,00-63,99 3 30 

64,00-64,99 1 10 

65,00-65,99 0 0 

66,00-66,99 5 50 

67,00-67,99 0 0 

68,00-68,99 1 10 

Toplam 10 100 

               

Tablo 82 incelendiğinde online satış yoluyla 0-6 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

173 işletme içerisinden 10 işletme, 6x child (çocuk) dönemi kalça ölçüsünü 

kullanmaktadır. 10 işletmeden, %30’unun 63,00-63.,99 cm, %10’unun 64,00-64,99 cm, 

%50’sinin 66,00-66,99cm, %10’unun 68,00-68,99 cm’ yi 6x child (çocuk) dönemi kalça 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 10 işletmeden, 

%50’sinin 66,00-66,99 cm’yi 6x child (çocuk) dönemi kalça ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 6x child (çocuk) dönemi için beden numarasını 

“6x” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Altı x child (çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 19,50-26,49 kg, boy ölçüsünün 

114,00-125,99 cm, beden ölçüsünün 63,00-64,99 cm, bel ölçüsünün 55,00-58,99 cm, kalça 

ölçüsünün 63,00-68,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 0,50-3,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

10,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.4. 7-12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Yedi-on iki yaş girl (kız çocuk) dönemi ile ilgili bulgular: Yedi yaş girl (kız çocuk), 

sekiz yaş girl (kız çocuk), on yaş girl (kız çocuk), on iki yaş girl (kız çocuk) olmak üzere 

dört bölümde sunulmuştur.  

                  7.4.1. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Yedi yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 83’te sunulmuştur. 

Tablo 83. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve Maximum 
Ölçülerin Dağılımı 

    

Tablo 83 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 22 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 22 işletmeden, %14’ünün 22,50-22,99 kg, 

%5’inin 23,00-23,49 kg, %82’sinin 24,00-24,49 kg’ı 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

 

MİNİMUM MAXİMUM 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) 
Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 
Min. ve Max. Ölçüler (kg) Frekans % Frekans % 

22,50-22,99 3 14   

23,00-23,49 1 5   

23,50-23,99 0 0   

24,00-24,49 18 82 1 5 

24,50-24,99   1 5 

25,00-25,49   1 5 

25,50-25,99   7 31 

26,00-26,49   2 9 

26,50-26,99   0 0 

27,00-27,49   9 40 

27,50-27,99   0 0 

28,00-28,99   1 5 

Toplam 22 100 22 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 22 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 22 işletmeden, %5’inin 24,00-24,49 kg, %5’inin 24,50-

24,99 kg, %5’inin 25,00-25,49 kg, %31’inin 25,50-25,99 kg, %9’unun 26,00-26,49 kg, 

%40’ının 27,00-27,49 kg, %5’inin 28,00-28,99 kg’ı 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 22 işletmeden, 

%82’sinin 24,00-24,49 kg’ı 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%40’ının 27,00-27,49 kg’ı 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 24,00-24,49 kg’ın ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Yedi yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 84’te sunulmuştur. 

Tablo 84. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

7 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

Frekans % 

1,00-1,49 5 23 

1,50-1,99 3 14 

2,00-2,49 2 9 

2,50-2,99 9 40 

3,00-3,49 3 14 

Toplam 22 100 

               

Tablo 84 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 22 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 22 işletmeden, 

%23’ünün 1,00-1,49 kg, %14’ünün 1,50-1,99 kg, %9’unun 2,00-2,49 kg, %40’ının 2,50-

2,99 kg, %14’ünün 3,00-3,49 kg’ı 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 22 işletmeden, 

%40’ının 2,50-2,99 kg’ı 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Yedi yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 85’te sunulmuştur. 

Tablo 85. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

    

Tablo 85 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 43 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır.43 işletmeden, %13’ünün 121,00-121,99 cm, %2’sinin 

122,00-122,99 cm, %2’sinin 123,00-123,99 cm, %42’sinin 124,00-124,99 cm, %2’sinin 

125,00-125,99 cm, %28’ inin 127,00-127,99 cm, %2’ sinin 128,00-128,99 cm, %9’ unun 

129,00-129,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk)  dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

MİNİMUM MAXİMUM 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) 
Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) Frekans % Frekans % 

121,00-121,99 5 13   

122,00-122,99 1 2   

123,00-123,99 1 2   

124,00-124,99 18 42   

125,00-125,99 1 2   

126,00-126,99 0 0   

127,00-127,99 12 28   

128,00-128,99 1 2   

129,00-129,99 4 9 23 53 

130,00-130,99   11 26 

131,00-131,99   1 2 

132,00-132,99   6 14 

133,00-133,99   2 5 

Toplam 43 100 43 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 43 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır.43 işletmeden, %53’ünün 129,00-129,99 cm, %26’sının 130,00-

130,99 cm, %2’sinin 131,00-131,99 cm, %14’ünün 132,00-132,99cm, %5’inin 133,00-

133,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 43 işletmeden, 

%42’sinin 124,00-124,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%53’ünün 129,00-129,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

129,00-129,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir.  

Yedi yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 86’da sunulmuştur. 

Tablo 86. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

7 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,50-3,49 9 21 

3,50-4,49 7 16 

4,50-5,49 1 2 

5,50-6,49 26 61 

Toplam 43 100 

                           

Tablo 86 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 43 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 43 işletmeden, %21’inin 

2,50-3,49 cm, %16’sının 3,50-4,49 cm, %2’sinin 4,50-5,49 cm, %61’inin 5,50-6,49 cm’yi 

7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum değer arasındaki fark 

olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 43 işletmeden, 

%61’inin 5,50-6,49 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Yedi yaş girl (kız çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 87’de 

sunulmuştur. 

    Tablo 87. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

7 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Beden Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

63,00-63,99 10 12 

64,00-64,99 7 9 

65,00-65,99 1 1 

66,00-66,99 35 43 

67,00-67,99 14 17 

68,00-68,99 12 15 

69,00-69,99 1 1 

70,00-70,99 2 2 

Toplam 82 100 

                                  

Tablo 87 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 82 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 82 işletmeden, %12’sinin 63,00-63,99 cm, %9’unun 64,00-64,99 

cm, %1’inin 65,00-65,99 cm, %43’ünün 66,00-66,99 cm, %17’sinin 67,00-67,99 cm, 

%15’inin 68,00-68,99 cm, %1’inin 69,00-69,99 cm, %2’sinin 70,00-70,99 cm’yi 7 yaş girl 

(kız çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 82 işletmeden, 

%43’ünün 66,00-66,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Yedi yaş girl (kız çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 88’de 

sunulmuştur. 
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                 Tablo 88. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

7 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

55,00-55,99 7 7 

56,00-56,99 2 2 

57,00-57,99 20 20 

58,00-58,99 37 37 

59,00-59,99 11 11 

60,00-60,99 12 12 

61,00-61,99 1 1 

62,00-62,99 10 10 

Toplam 100 100 

                                  

  Tablo 88 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 100 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi bel ölçüsünü 

kullanmaktadır. 100 işletmeden, %7’sinin 55,00-55,99 cm, %2’sinin 56,00-56,99 cm, 

%20’sinin 57,00-57,99 cm, %37’sinin 58,00-58,99 cm, %11’inin 59,00-59,99 cm, 

%12’sinin 60,00-60,99 cm, %1’inin 61,00-61,99 cm, %10’unun 62,00-62,99 cm’yi 7 yaş 

girl (kız çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 100 

işletmeden, %37’sinin 58,00-58,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) döneminde bel ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Yedi yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 89’da 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

    Tablo 89. 7 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

 

7 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 

 

  Frekans 

 

 

% 

63,00-63,99 3 6 

64,00-64,99 1 2 

65,00-65,99 1 2 

66,00-66,99 1 2 

67,00-67,99 2 3 

68,00-68,99 13 25 

69,00-69,99 13 25 

70,00-70,99 3 6 

71,00-71,99 16 29 

Toplam 53 100 

 

Tablo 89 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 53 işletme, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 53 işletmeden, %6’sının 63,00-63,99 cm, %2’sinin 64,00-64,99 

cm, %2’sinin 65,00-65,99 cm, %2’sinin 66,00-66,99 cm, %3’ünün 67,00-67,99 cm, 

%25’inin 68,00-68,99 cm, %25’inin 69,00-69,99 cm, %6’sının 70,00-70,99 cm, %29’unun 

71,00-71,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 53 işletmeden 

%29’unun 71,00-71,99 cm’yi 7 yaş girl (kız çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Girl 7”, “7”, “Small 7”, “S” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Yedi yaş girl (kız çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 22,50-28,99 kg, boy 

ölçüsünün 121,00-133,99 cm, beden ölçüsünün 63,00-70,99 cm, bel ölçüsünün 55,00-

62,99 cm, kalça ölçüsünün 63,00-71,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 1,00-3,49 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 2,50-6,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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       7.4.2. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Sekiz yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 90’da sunulmuştur. 

Tablo 90. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

    

 Tablo 90 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 31 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 31 işletmeden, %6’sının 20,00-20,99 kg, 

%3’ünün 21,00-21,99 kg, %6’sının 22,00-22,99 kg, %10’unun 23,00-23,99 kg, %3’ünün 

24,00-24,99 kg, %6’sının 25,00-25,99 kg, %36’sının 26,00-26,99 kg, %30’unun 27,00-

27,99 kg’ı 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 31 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır.31 işletmeden, %6’sının 26,00-26,99 kg, %6’sının 27,00-

27,99 kg, %26’sının 28,00-28,99 kg, %49’unun 29,00-29,99 kg, %13’ünün 30,00-30,99 

kg’ı 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

MİNİMUM MAXİMUM 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) 
Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 
Min. ve Max. Ölçüler (kg) Frekans % Frekans % 

20,00-20,99 2 6   

21,00-21,99 1 3   

22,00-22,99 2 6   

23,00-23,99 3 10   

24,00-24,99 1 3   

25,00-25,99 2 6   

26,00-26,99 11 36 2 6 

27,00-27,99 9 30 2 6 

28,00-28,99   8 26 

29,00-29,99   15 49 

30,00-30,99   4 13 

Toplam 31 100 31 100 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 31 işletmeden, 

%36’sının 26,00-26,99 kg’ı 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%49’unun 29,00-29,99 kg’ı 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir.  

Ayrıca, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 26,00-26,99 kg, 27,00-27,99 kg’ın ortak kullanıldığı görülmektedir.  

Sekiz yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 91’de sunulmuştur. 

Tablo 91. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

8 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

1,00-1,99 1 2 

2,00-2,99 18 59 

3,00-3,99 2 6 

4,00-4,99 3 10 

5,00-5,99 2 6 

6,00-6,99 5 17 

Toplam 31 100 

               

 Tablo 91 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 31 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 31 işletmeden, 

%2’sinin 1,00-1,99 kg, %59’unun 2,00-2,99 kg, %6’sının 3,00-3,99 kg, %10’unun 4,00-

4,99 kg, %6’sının 5,00-5,99 kg, %17’sinin 6,00-6,99 kg’ı 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 31 işletmeden, 

%59’unun 2,00-2,99 kg’ı 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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Sekiz yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 92’de sunulmuştur. 

Tablo 92. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

    

 Tablo 92 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 56 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ölçüyü kullanmaktadır. 56 işletmeden, %17’sinin 127,00-127,99 cm, %2’sinin 

128,00-128,99 cm, %4’ünün 129,00-129,99 cm, %4’ünün 130,00-130,99 cm, %2’ sinin 

131,00-131,99 cm, %53’ ünün 132,00-132,99 cm, %2’sinin 133,00-133,99 cm, %16’sının 

134,00-134,99 cm’yi, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 56 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçüyü kullanmaktadır. 56 işletmeden, %11’inin 132,00-132,99 cm, %5’inin 133,00-

133,99 cm, %38’inin 134,00-134,99 cm, %12’sinin 135,00-135,99 cm, %4’ünün 136,00-

136,99 cm, %17’sinin 137,00-137,99 cm, %2’ sinin 138,00-138,99 cm, %11’ inin 139,00-

MİNİMUM MAXİMUM 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) 
Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) Frekans % Frekans % 

127,00-127,99 10 17   

128,00-128,99 1 2   

129,00-129,99 2 4   

130,00-130,99 2 4   

131,00-131,99 1 2   

132,00-132,99 30 53 6 11 

133,00-133,99 1 2 3 5 

134,00-134,99 9 16 21 38 

135,00-135,99   7 12 

136,00-136,99   2 4 

137,00-137,99   10 17 

138,00-138,99   1 2 

139,00-139,99   6 11 

Toplam 56 100 56 100 
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139,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 56 işletmeden, 

%53’ünün 132,00-132,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%38’inin 134,00-134,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum değerlerde, 

132,00-132,99 cm, 133,00-133,99 cm, 134,00-134,99 cm’nin ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Sekiz yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 93’te sunulmuştur. 

Tablo 93. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

8Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,00-2,99 26 46 

3,00-3,99 11 20 

4,00-4,99 2 4 

5,00-5,99 11 20 

6,00-6,99 3 5 

7,00-7,99 3 5 

Toplam 56 100 

               

Tablo 93 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 56 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 56 işletmeden, %46’sının 

2,00-2,99 cm, %20’sinin 3,00-3,99 cm, %4’ünün 4,00-4,99 cm, %20’sinin 5,00-5,99 cm, 

%5’inin 6,00-6,99 cm, %5’inin 7,00-7,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 56 işletmeden, 

%46’sının 2,00-2,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Sekiz yaş girl (kız çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 94’te 

sunulmuştur. 

     Tablo 94. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk)  Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

8Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Beden Ölçüleri 

(cm) 

Frekans % 

67,00-67,99 10 10 

68,00-68,99 48 48 

69,00-69,99 17 17 

70,00-70,99 2 2 

71,00-71,99 23 23 

Toplam 100 100 

                  

Tablo 94 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 100 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 100 işletmeden, %10’unun 67,00-67,99 cm, %48’inin 68,00-

68,99 cm, %17’sinin 69,00-69,99 cm, %2’sinin 70,00-70,99 cm, %23’ünün 71,00-71,99 

cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 100 

işletmeden, %48’inin 68,00-68,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) döneminde beden ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Sekiz yaş girl (kız çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 95’te 

sunulmuştur. 
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     Tablo 95. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

8Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

58,00-58,99 32 32 

59,00-59,99 35 35 

60,00-60,99 22 22 

61,00-61,99 1 1 

62,00-62,99 10 10 

Toplam 100 100 

               

Tablo 95 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 100 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi bel ölçüsünü 

kullanmaktadır.  100 işletmeden, %32’sinin 58,00-58,99 cm, %35’inin 59,00-59,99 cm, 

%22’sinin 60,00-60,99 cm, %1’inin 61,00-61,99 cm, %10’unun 62,00-62.99 cm’yi 8 yaş 

girl (kız çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 100 

işletmeden, %35’inin 59,00-59,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) döneminde bel ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Sekiz yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 96’da 

sunulmuştur. 
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   Tablo 96. 8 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

8 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 

Frekans 

 

% 

67,00-67,99 2 3 

68,00-68,99 3 4 

69,00-69,99 4 5 

70,00-70,99 1 1 

71,00-71,99 21 29 

72,00-72,99 12 16 

73,00-73,99 30 42 

Toplam 73 100 

                           

 Tablo 96 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 73 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 73 işletmeden, %3’ünün 67,00-67,99 cm, %4’ünün 68,00-68,99 

cm, %5’inin 69,00-69,99 cm, %1’inin 70,00-70,99 cm, %29’unun 71,00-71,99 cm, 

%16’sının 72,00-72,99 cm, %42’sinin 73,00-73,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) döneminde 

kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 73 işletmeden, 

%42’sinin 73,00-73,99 cm’yi 8 yaş girl (kız çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Girl 8”, “8”, “Small 8”, “S” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Sekiz yaş girl (kız çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 20,00-30,99 kg, boy 

ölçüsünün 127,00-139,99 cm, beden ölçüsünün 67,00-71,99 cm, bel ölçüsünün 58,00-

62,99 cm, kalça ölçüsünün 67,00-73,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 1,00-6,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 2,00-7,99 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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 7.4.3. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

 On yaş girl (kız çocuk)  dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı tablo 97’de sunulmuştur. 

Tablo 97. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

    

Tablo 97 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 31 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 31 işletmeden, %6’sının 24,00-24,99 kg, 

%3’ünün 25,00-25,99 kg, %6’sının 26,00-26,99 kg, %3’ünün 27,00-27,99 kg, %32’sinin 

29,00-29,99 kg, %27’sinin 30,00-30,99 kg, %3’ünün 31,00-31,99 kg, %10’unun 33,00-

33,99 kg, %10’ unun 34,00-34,99 kg’ı 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

 

MİNİMUM MAXİMUM 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) 
Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 
Min. ve Max. Ölçüler (kg) Frekans % Frekans % 

24,00-24,99 2 6   

25,00-25,99 1 3   

26,00-26,99 2 6   

27,00-27,99 1 3   

28,00-28,99 0 0   

29,00-29,99 10 32   

30,00-30,99 8 27   

31,00-31,99 1 3   

32,00-32,99 0 0 7 23 

33,00-33,99 3 10 6 19 

34,00-34,99 3 10 10 33 

35,00-35,99   0 0 

36,00-36,99   2 6 

37,00-37,99   2 6 

38,00-38,99   4 13 

Toplam 31 100 31 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 31 işletme, 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 31 işletmeden, %23’ünün 32,00-32,99 kg, %19’unun 

33,00-33,99 kg, %33’ünün 34,00-34,99 kg, %6’sının 36,00-36,99 kg,  %6’ sının 37,00-

37,99 kg, %13’ ünün 38,00-38,99 kg’ı 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda 31 işletmeden, %32’sinin 29,00-29,99 

kg’ı 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, %33 işletmenin 34,00-

34,99 kg’ı 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 32,00-32,99 kg, 33,00-33,99 kg, 34,00-34,99 kg’ın ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

On yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 98’de sunulmuştur. 
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Tablo 98. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

10 Yaş Girl (Kız Çocuk)  

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

Frekans % 

3,00-3,99 19 61 

4,00-4,99 3 10 

5,00-5,99 0 0 

6,00-6,99 3 10 

7,00-7,99 3 10 

8,00-8,99 1 3 

9,00-9,99 2 6 

Toplam 31 100 

                           

Tablo 98 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 31 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 31 işletmeden, 

%61’inin 3,00-3,99 kg, %10’unun 4,00-4,99 kg, %10’unun 6,00-6,99 kg, %10’unun 7,00-

7,99 kg, %3’ünün 8,00-8,99 kg, %6’sının 9,00-9,99 kg’ı 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda 31 işletmeden, %61’inin 3,00-3,99 kg’ı 

10 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

fark olarak kullandığı görülmektedir. 

On yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 99’da sunulmuştur. 
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Tablo 99. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

135,00-135,99 8 16   

136,00-136,99 1 2   

137,00-137,99 25 50 2 4 

138,00-138,99 0 0 0 0 

139,00-139,99 11 22 17 34 

140,00-140,99 2 4 11 22 

141,00-141,99 3 6 0 0 

142,00-142,99   2 4 

143,00-143,99   0 0 

144,00-144,99   18 36 

Toplam 50 100 50 100 

   

Tablo 99 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 50 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 50 işletmeden, %16’sının 135,00-135,99 cm, 

%2’sinin 136,00-136,99 cm, %50’sinin 137,00-137,99 cm, %22’ sinin 139,00-139,99 cm, 

%4’ ünün 140,00-140,99 cm, %6’sının 141,00-141,99 cm’yi, 10 yaş girl (kız çocuk) 

dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 50 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 50 işletmeden, %4’ünün 137,00-137,99 cm, %34’ünün 

139,00-139,99 cm, %22’sinin 140,00-140,99 cm, %4’ünün 142,00-142,99 cm, %36’ sının 

144,00-144,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 50 işletmeden, 

%50’sinin 137,00-137,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%36 işletmenin 144,00-144,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 137,00-137,99 cm,138,00-138,99 cm, 139,00-139,99 cm, 140,00-140,99 cm, 

141,00-141,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir. 

On yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 100’ de sunulmuştur. 

Tablo 100. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

10Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,00-2,99 15 30 

3,00-3,99 16 32 

4,00-4,99 2 4 

5,00-5,99 12 24 

6,00-6,99 1 2 

7,00-7,99 4 8 

Toplam 50 100 

               

Tablo 100 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 50 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasında fark 50 işletmeden, %30’unın 2,00-2,99 

cm, %32’sinin 3,00-3,99 cm, %4’ünün 4,00-4,99 cm, %24’ünün 5,00-5,99 cm, %2’sinin 

6,00-6,99 cm, %8’inin 7,00-7,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 50 işletmeden, 

%32’sinin 3,00-3,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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On yaş girl (kız çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 101’de 

sunulmuştur.          

             Tablo 101. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

10 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Beden Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

70,00-70,99 1 1 

71,00-71,99 34 34 

72,00-72,99 32 32 

73,00-73,99 17 17 

74,00-74,99 16 16 

Toplam 100 100 

                

Tablo 101 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 50 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 100 işletmeden, %1’inin 70,00-70,99 cm, %34’ünün 71,00-71,99 

cm, %32’sinin 72,00-72,99 cm, %17’sinin 73,00-73,99 cm, %16’sının 74,00-74,99 cm’yi 

10 yaş girl (kız çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 100 

işletmeden, %34’ünün 71,00-71,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) döneminde beden ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

 On yaş girl (kız çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 102’de 

sunulmuştur. 
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     Tablo 102. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

10 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

60,00-60,99 18 18 

61,00-61,99 2 2 

62,00-62,99 36 36 

63,00-63,99 13 13 

64,00-64,99 16 16 

65,00-65,99 1 1 

66,00-66,99 13 13 

67,00-67,99 1 1 

Toplam 100 100 

               

 Tablo 102 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 100 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır. 100 işletmeden, %18’inin 60,00-60,99 cm, %2’sinin 61,00-61,99 

cm, %36’sının 62,00-62,99 cm, %13’ünün 63,00-63,99 cm, %16’sının 64,00-64,99 cm, 

%1’ inin 65,00-65,99 cm, %13’ ünün 66,00-66,99 cm, %1’ inin 67,00-67,99 cm’yi 10 yaş 

girl (kız çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 100 

işletmeden, %36’sının 62,00-62,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) döneminde bel ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

On yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 103’te 

sunulmuştur. 
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  Tablo 103. 10 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

10 Yaş Girl (Kız Çocuk)  

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

74,00-74,99 4 6 

75,00-75,99 1 1 

76,00-76,99 41 59 

77,00-77,99 9 13 

78,00-78,99 5 7 

79,00-79,99 4 5 

80,00-80,99 6 9 

Toplam 70 100 

                           

Tablo 103 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 70 işletme, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 70 işletmeden, %6’sının 74,00-74,99 cm, %1’inin 75,00-75,99 

cm, %59’unun 76,00-76,99 cm, %13’ünün 77,00-77,99 cm, %7’sinin 78,00-78,99 cm, 

%5’inin 79,00-79,99 cm, %9’unun 80,00-80,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) döneminde 

kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 70 işletmeden, 

%59’unun 76,00-76,99 cm’yi 10 yaş girl (kız çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Girl 10”, “10”, “Medium 10”, “M” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

On yaş girl (kız çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 24,00-38,99 kg, boy ölçüsünün 

135,00-144,99 cm, beden ölçüsünün 70,00-74,99 cm, bel ölçüsünün 60,00-67,99 cm, kalça 

ölçüsünün 74,00-80,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki 

farkın 3,00-9,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,00-

7,99 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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                    7.4.4. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

On iki yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 104’te sunulmuştur. 

Tablo 104. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 12 Yaş Girl (Kız Çocuk)  

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

31,00-31,99 3 10   

32,00-32,99 5 17   

33,00-33,99 7 24   

34,00-34,99 13 46   

35,00-35,99 1 3   

36,00-36,99   10 35 

37,00-37,99   7 24 

38,00-38,99   7 24 

39,00-39,99   2 7 

40,00-40,99   1 3 

41,00-41,99   2 7 

Toplam 29 100 29 100 

     

Tablo 104 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 29 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 29 işletmeden, %10’unun 31,00-31,99 kg, 

%17’sinin 32,00-32,99 kg, %24’ünün 33,00-33,99 kg, %46’sının 34,00-34,99 kg, %3’ünün 

35,00-35,99 kg’ı 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 29 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 29 işletmeden, %35’inin 36,00-36,99 kg, %24’ünün 

37,00-37,99 kg, %24’ünün 38,00-38,99 kg, %7’sinin 39,00-39,99 kg, %3’ünün 40,00-

40,99 kg, %7’sinin 41,00-41,99 kg’ı 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 29 işletmeden, 

%46’sının 34,00-34,99 kg’ı 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%35’inin 36,00-36,99 kg’ı 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

On iki yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 105’te sunulmuştur. 

Tablo 105. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

12 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

Frekans % 

3,00-3,99 16 55 

4,00-4,99 6 21 

5,00-5,99 0 0 

6,00-6,99 3 10 

7,00-7,99 4 14 

Toplam 29 100 

                           

Tablo 105 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 29 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 29 işletmeden, 

%55’inin 3,00-3,99 kg, %21’inin 4,00-4,99 kg, %10’unun 6,00-6,99 kg, %14’ünün 7,00-

7,99 kg’ı 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 29 işletmeden, 

%55’inin 3,00-3,99 kg’ı 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

On iki yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 106’da sunulmuştur. 

Tablo 106. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

139,00-139,99 3 5   

140,00-140,99 1 2   

141,00-141,99 0 0   

142,00-142,99 29 57   

143,00-143,99 1 2   

144,00-144,99 7 14 12 24 

145,00-145,99 1 2 1 2 

146,00-146,99 0 0 1 2 

147,00-147,99 9 18 19 37 

148,00-148,99   1 2 

149,00-149,99   6 12 

150,00-150,99   1 2 

151,00-151,99   0 0 

152,00-152,99   10 19 

Toplam 51 100 51 100 

   

          Tablo 106 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 51 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 51 işletmeden, %5’inin 139,00-139,99 cm, 

%2’sinin 140,00-140,99 cm, %57’sinin 142,00-142,99 cm, %2’ sinin 143,00-143,99 cm, 

%14’ ünün 144,00-144,99 cm, %2’sinin 145,00-145,99 cm, %18’ inin 147,00-147,99 

cm’yi, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 51 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 51 işletmeden, %24’ünün 144,00-144,99 cm, %2’sinin 

145,00-145,99 cm, %2’sinin 146,00-146,99 cm, %37’sinin 147,00-147,99 cm, %2’sinin 

148,00-148,99 cm, %12’sinin 149,00-149,99 cm, %2’ sinin 150,00-150,99 cm, %19’ unun 

152,00-152,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 51 işletmeden, 

%57’sinin 142,00-142,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%37’sinin 147,00-147,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 144,00-144,99 cm, 145,00-145,99 cm, 146,00-146,99 cm, 147,00-147,99 

cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir. 

On iki yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 107’de sunulmuştur. 
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Tablo 107. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

12 Yaş Girl (Kız Çocuk)  

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,00-2,99 12 23 

3,00-3,99 2 4 

4,00-4,99 1 2 

5,00-5,99 23 45 

6,00-6,99 4 8 

7,00-7,99 9 18 

Toplam 51 100 

              

Tablo 107 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 52 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 51 işletmeden, 

%23’ünün 2,00-2,99 cm, %4’ünün 3,00-3,99 cm, %2’sinin 4,00-4,99 cm, %45’inin 5,00-

5,99 cm, %8’inin 6,00-6,99 cm, %18’inin 7,00-7,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi 

boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 51 işletmeden, 

%45’inin 5,00-5,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

 On iki yaş girl (kız çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 108’de 

sunulmuştur. 
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   Tablo 108. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

12 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Beden Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

73,00-74,99 10 10 

75,00-76,99 52 52 

77,00-78,99 30 30 

79,00-80,99 8 8 

Toplam 100 100 

               

Tablo 108 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 100 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 100 işletmeden, %10’unun 73,00-74,99 cm, %52’sinin 75,00-

76,99 cm, %30’unun 77,00-78,99 cm, %8’inin 79,00-80,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) 

döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 100 

işletmeden, %52’sinin 75,00-76,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) döneminde beden ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

 On iki yaş girl (kız çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 109’da 

sunulmuştur. 
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    Tablo 109. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

12 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

61,00-62,99 2 2 

63,00-64,99 61 61 

65,00-66,99 14 14 

67,00-68,99 23 23 

Toplam 100 100 

               

 Tablo 109 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 100 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır.100 işletmeden, %2’sinin 61,00-62,99 cm, %61’inin 63,00-64,99 

cm, %14’ünün 65,00-66,99 cm, %23’ünün 67,00-68,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk)  

döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 100 

işletmeden, %61’inin 63,00-64,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk)  döneminde bel ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

On iki yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 110’da 

sunulmuştur. 
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               Tablo 110. 12 Yaş Girl (Kız Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

12 Yaş Girl (Kız Çocuk) 

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

76,00-77,99 2 3 

78,00-79,99 7 10 

80,00-81,99 35 51 

82,00-83,99 14 21 

84,00-85,99 10 15 

Toplam 68 100 

               

Tablo 110 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 68 işletme, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 68 işletmeden, %3’ünün 76,00-77,99 cm, %10’unun 78,00-79,99 

cm, %51’inin 80,00-81,99 cm, %21’inin 82,00-83,99 cm, %15’inin 84,00-85,99 cm’yi 12 

yaş girl (kız çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

 Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 68 işletmeden, 

%51’inin 80,00-81,99 cm’yi 12 yaş girl (kız çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Girl 12”, “12”, “Medium 12”, “M” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

On iki yaş girl (kız çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 31,00-41,99 kg, boy 

ölçüsünün 139,00-152,99 cm, beden ölçüsünün 73,00-80,99 cm, bel ölçüsünün 61,00-

68,99 cm, kalça ölçüsünün 76,00-85,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 3,00-7,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 2,00-7,99 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.5. 7-12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Yedi-on iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi ile ilgili bulgular: Yedi yaş boy (erkek 

çocuk), sekiz yaş boy (erkek çocuk), on yaş boy (erkek çocuk), on iki yaş boy (erkek 

çocuk) olmak üzere dört bölümde sunulmuştur.  

                 7.5.1. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Yedi yaş boy (erkek çocuk)  dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı ile ilgili bulgular tablo 111’de sunulmuştur. 

Tablo 111. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 
Maximum Ölçülerin Dağılımı 

    

Tablo 111 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 16 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 16 işletmeden, %25’inin 20,00-20,99 kg, 

%13’ünün 21,00-21,99 kg, %6’sının 22,00-22,99 kg, %12’sinin 23,00-23,99 kg, %12’sinin 

24,00-24,99 kg, %32’sinin 25,00-25,99 kg’ı 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

MİNİMUM MAXİMUM 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 
Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 
Min. ve Max. Ölçüler (kg) Frekans % Frekans % 

20,00-20,99 4 25   

21,00-21,99 2 13   

22,00-22,99 1 6   

23,00-23,99 2 12 3 19 

24,00-24,99 2 12 2 12 

25,00-25,99 5 32 2 12 

26,00-26,99   6 38 

27,00-27,99   3 19 

Toplam 16 100 16 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 16 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 16 işletmeden, %19’unun 23,00-23,99 kg, %12’sinin 

24,00-24,99 kg, %12’sinin 25,00-25,99 kg, %38’inin 26,00-26,99 kg, %19’unun 27,00-

27,99 kg’ı 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 16 işletmeden, 

%32’sinin 25,00-25,99 kg’ı 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%38’inin 26,00-26,99 kg’ı 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 23,00-23,99 kg, 24,00-24,99 kg, 25,00-25,99 kg’ın ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Yedi yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 112’de sunulmuştur. 
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Tablo 112. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

Frekans % 

1,00-1,99 6 37 

2,00-2,99 5 31 

3,00-3,99 2 12 

4,00-4,99 3 20 

Toplam 16 100 

               

Tablo 112 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 16 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasında farkı kullanmaktadır. 16 işletmeden, 

%37’sinin 1,00-1,99 kg, %31’inin 2,00-2,99 kg, %12’sinin 3,00-3,99 kg, %20’sinin 4,00-

4,99 kg’ı 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 16 işletmeden, 

%37’sinin 1,00-1,99 kg’ı 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Yedi yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 113’te sunulmuştur. 
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Tablo 113. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve Maximum 

Ölçülerin Dağılımı 

    

  Tablo 113 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 20 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 20 işletmeden, %30’unun 119,00-119,99 cm, 

%5’inin 120,00-120,99 cm, %35’inin 121,00-121,99 cm, %10’unun 122,00-122,99 cm, 

%10’ unun 123,00-123,99 cm, %10’ ünün 124,00-124,99 cm’yi, 7 yaş boy (erkek çocuk) 

dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 20 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 20 işletmeden, %10’unun 123,00-123,99 cm, %35’inin 

124,00-124,99 cm, %20’sinin 125,00-125,99 cm, %5’inin 126,00-126,99 cm, %15’inin 

127,00-127,99 cm, %5’inin 128,00-128,99 cm, %10’ unun 129,00-129,99 cm’yi 7 yaş boy 

(erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir 

 

 

MİNİMUM MAXİMUM 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 
Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) Frekans % Frekans % 

119,00-119,99 6 30   

120,00-120,99 1 5   

121,00-121,99 7 35   

122,00-122,99 2 10   

123,00-123,99 2 10 2 10 

124,00-124,99 2 10 7 35 

125,00-125,99   4 20 

126,00-126,99   1 5 

127,00-127,99   3 15 

128,00-128,99   1 5 

129,00-129,99   2 10 

Toplam 20 100 20 100 



 166 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 20 işletmeden, 

%35’inin 121,00-121,99 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%35’inin 124,00-124,99 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde, 123,00-123,99 cm, 124,00-124,99 cm’nin ortak kullanıldığı görülmektedir.  

Yedi yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 114’te sunulmuştur. 

Tablo 114. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,50-3,49 2 10 

3,50-4,49 8 40 

4,50-5,49 1 5 

5,50-6,49 9 45 

Toplam 20 100 

                           

Tablo 114 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 20 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk)  dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasında farkı kullanmaktadır. 20 işletmeden, 

%10’unun 2.50-3.49 cm, %40’ının 3,50-4,49 cm, %5’inin 4,50-5,49 cm, %45’inin 5,50-

6,49 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk)  dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 20 işletmeden, 

%45’inin 5,50-6,49 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Yedi yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 115’te 

sunulmuştur. 

 

 



 167 

             Tablo 115. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Beden Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

60,00-60,99 4 13 

61,00-61,99 1 3 

62,00-62,99 1 3 

63,00-63,99 1 3 

64,00-64,99 5 17 

65,00-65,99 1 3 

66,00-66,99 14 45 

67,00-67,99 4 13 

Toplam 31 100 

 

Tablo 115 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 31 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 31 işletmeden, %13’ünün 60,00-60,99 cm, %3’ünün 61,00-61,99 

cm, %3’ünün 62,0-62,99 cm, %3’ünün 63,00-63,99, %17’ sinin 64,00-64,99, %3’ünün 

65,00-65,99 cm, %45’inin 66,00-66,99 cm, %13’ ünün 67,00-67,99 cm’yi 7 yaş boy (erkek 

çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 31 işletmeden, 

%45’inin 66,00-66,99 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Yedi yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 116’da 

sunulmuştur. 
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   Tablo 116. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri (cm) 

 

Frekans 

 

% 

55,00-55,99 6 17 

56,00-56,99 1 3 

57,00-57,99 7 20 

58,00-58,99 11 31 

59,00-59,99 10 29 

Toplam 35 100 

                                  

           Tablo 116 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 35 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır. 35 işletmeden, %17’sinin 55,00-55,99 cm, %3’ünün 56,00-56,99 

cm, %20’sinin 57,00-57,99 cm, %31’inin 58,00-58,99 cm, %29’unun 59,00-59,99 cm’yi 7 

yaş boy (erkek çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 35 

işletmeden, %31’inin 58,00-58,99 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk) döneminde bel ölçüsü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

 Yedi yaş boy (erkek çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 117’de 

sunulmuştur. 
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   Tablo 117. 7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

7 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 

Frekans 

 

% 

63,00-63,99 1 5 

64,00-64,99 1 5 

65,00-65,99 1 5 

66,00-66,99 8 40 

67,00-67,99 2 10 

68,00-68,99 6 30 

69,00-69,99 1 5 

Toplam 20 100 

                            

Tablo 117 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 35 işletme, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 20 işletmeden, %5’inin 63,00-63,99 cm, %5’inin 64,00-64,99 

cm, %5’inin 65,00-65,99 cm, %40’ının 66,00-66,99 cm, %10’unun 67,00-67,99 cm %30’ 

unun 68,00-68,99 cm, %5’inin 69,00-69,99 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk) döneminde 

kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 20 işletmeden, 

%40’ının 66,00-66,99 cm’yi 7 yaş boy (erkek çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Boys 7”, “7”, ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Yedi yaş boy (erkek çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 20,00-27,99 kg, boy 

ölçüsünün 119,00-129,99 cm, beden ölçüsünün 60,00-67,99 cm, bel ölçüsünün 55,00-

59,99 cm, kalça ölçüsünün 63,00-69,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 1,00-4,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 2,50-6,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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                    7.5.2. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı ile ilgili bulgular tablo 118’de sunulmuştur. 

Tablo 118. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

    

Tablo 118 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 50 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 50 işletmeden, %6’sının 21,00-21,99 kg, 

%2’sinin 22,00-22,99 kg, %14’ünün 23,00-23,99 kg, %52’sinin 24,00-24,99 kg, %8’inin 

25,00-25,99 kg, %2’sinin 26,00-26,99 kg, %8’inin 27,00-27,99 kg, %2’sinin 28,00-28,99 

kg, %6’ sının 29,00-29,99 kg’ı 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

MİNİMUM MAXİMUM 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk)  
Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 
Min. ve Max. Ölçüler (kg) Frekans % Frekans % 

21,00-21,99 3 6   

22,00-22,99 1 2   

23,00-23,99 7 14   

24,00-24,99 26 52   

25,00-25,99 4 8 8 16 

26,00-26,99 1 2 1 2 

27,00-27,99 4 8 5 10 

28,00-28,00 1 2 3 6 

29,00-29,99 3 6 11 22 

30,00-30,99   13 26 

31,00-31,99   2 4 

32,00-32,99   7 14 

Toplam 50 100 50 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 50 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 50 işletmeden, %16’sının 25,00-25,99 kg, %2’sinin 

26,00-26,99 kg, %10’unun 27,00-27,99 kg, %6’sının 28,00-28,99 kg, %22’sinin 29,00-

29,99 kg, %26’sının 30,00-30,99 kg, %4’ünün 31,00-31,99 kg, %14’ünün 32,00-32,99 kg’ı 

8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 50 işletmeden, 

%52’sinin 24,00-24,99 kg’ı 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%26’sının 30,00-30,99 kg’ı 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 25,00-25,99 kg, 26,00-26,99 kg, 27,00-27,99 kg, 28,00-28,99 kg, 29,00-29,99 

kg’ın, ortak kullanıldığı görülmektedir. 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 119’da sunulmuştur. 
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Tablo 119. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

 

Frekans 

 

% 

1,00-1,99 10 20 

2,00-2,99 3 6 

3,00-3,99 3 6 

4,00-4,99 10 20 

5,00-5,99 11 22 

6,00-6,99 13 26 

Toplam 50 100 

               

Tablo 119 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 50 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 50 işletmeden, 

%20’sinin 1,00-1,99 kg, %6’sının 2,00-2,99 kg, %6’sının 3,00-3,99 kg, %20’sinin 4,00-

4,99 kg, %22’ sinin 5,00-5,99 kg, %26’ sının 6,00-6,99 kg’ı 8 yaş boy (erkek çocuk) 

dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 50 işletmeden, 

%26’sının 6,00-6,99 kg’ı 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 120’de sunulmuştur. 
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Tablo 120. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

    

  Tablo 120 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 68 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 68 işletmeden, %6’sının 119,00-120,99 cm, 

%25’inin 121,00-122,99 cm, %15’inin 123,00-124,99 cm, %3’ünün 125,00-126,99 cm, 

%44’ ünün 127,00-128,99 cm, %10’ unun 129,00-130,99 cm’yi, 8 yaş boy (erkek çocuk) 

dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 68 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 68 işletmeden, %2’sinin 125,00-126,99 cm, %25’inin 

127,00-128,99 cm, %7’sinin 129,00-130,99 cm, %9’unun 131,00-132,99 cm, %26’sının 

133,00-134,99 cm, %31’inin 135,00-136,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 68 işletmeden, 

%44’ünün 127,00-128,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%31’inin 135,00-136,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

 

MİNİMUM MAXİMUM 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 
Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) Frekans % Frekans % 

119,00-120,99 4 6   

121,00-122,99 17 25   

123,00-124,99 10 15   

125,00-126,99 2 3 1 2 

127,00-128,99 28 44 17 25 

129,00-130,99 7 10 5 7 

131,00-132,99   6 9 

133,00-134,99   18 26 

135,00-136,99   21 31 

Toplam 68 100 68 100 
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Ayrıca, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 125,00-126,99 cm, 127,00-128,99 cm, 129,00-130,99 cm’nin ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 121’de sunulmuştur. 

Tablo 121. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

8Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsü Min. ve 

Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

3,00-3,99 7 10 

4,00-4,99 1 2 

5,00-5,99 13 20 

6,00-6,99 3 4 

7,00-7,99 22 31 

8,00-8,99 7 10 

9,00-9,99 2 3 

10,00-10,99 13 20 

Toplam 68 100 

               

Tablo 121 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 68 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 68 işletmeden, 

%10’unun 3,00-3,99 cm, %2’sinin 4,00-4,99 cm, %20’sinin 5,00-5,99 cm, %4’ünün 6,00-

6,99 cm, %31’inin 7,00-7,99 cm, %10’unun 8,00-8,99 cm, %3’ ünün 9,00-9,99 cm, 

%20’sinin 10,00-10,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular araştırma kapsamındaki 68 işletmeden, %31’inin 7,00-

7,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 122’de 

sunulmuştur. 
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  Tablo 122. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Beden Ölçüleri 

(cm) 

Frekans % 

63,00-63,99 7 8 

64,00-64,99 1 1 

65,00-65,99 1 1 

66,00-66,99 6 7 

67,00-67,99 10 12 

68,00-68,99 39 45 

69,00-69,99 8 9 

70,00-70,99 4 5 

71,00-71,99 10 12 

Toplam 86 100 

                   

Tablo 122 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 86 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 86 işletmeden, %8’inin 63,00-63,99 cm, %1’inin 64,00-64,99 

cm, %1’inin 65,00-65,99 cm, %7’sinin 66,00-66,99, %12’ sinin 67,00-67,99, %45’inin 

68,00-68,99 cm, %9’unun 69,00-69,99 cm, %5’ inin 70,00-70,99 cm, %12’sinin 71,00-

71,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 86 işletmeden, 

%45’inin 68,00-68,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 123’te 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 



 176 

   Tablo 123. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

8Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

58,00-58,99 30 33 

59,00-59,99 16 18 

60,00-60,99 35 39 

61,00-61,99 3 3 

62,00-62,99 2 2 

63,00-63,99 4 5 

Toplam 90 100 

               

 Tablo 123 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 90 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır. 90 işletmeden, %33’ünün 58,00-58,99 cm, %18’inin 59,00-59,99 

cm, %39’unun 60,00-60,99 cm, %3’ünün 61,00-61,99 cm, %2’sinin 62,00-62,99 cm, %5’ 

inin 63,00-63,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 90 işletmeden 

%39’unun 60,00-60,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 124’te 

sunulmuştur. 
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  Tablo 124. 8 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

8 Yaş Boy (Erkek Çocuk)  

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 

Frekans 

 

% 

68,00-68,99 15 30 

69,00-69,99 11 22 

70,00-70,99 6 12 

71,00-71,99 18 36 

Toplam 50 100 

                           

Tablo 124 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 50 işletme, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 50 işletmeden, %30’unun 68,00-68,99 cm, %22’sinin 69,00-

69,99 cm, %12’sinin 70,00-70,99 cm, %36’sının 71,00-71,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek 

çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 50 işletmeden, 

%36’sının 71,00-71,99 cm’yi 8 yaş boy (erkek çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Boys 8”, “8”, “S”, “Small 8” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Sekiz yaş boy (erkek çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 21,00-32,99 kg, boy 

ölçüsünün 119,00-136,99 cm, beden ölçüsünün 63,00-71,99 cm, bel ölçüsünün 58,00-

63,99 cm, kalça ölçüsünün 68,00-71,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 1,00-6,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 3,00-10,99 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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7.5.3. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

 On yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 125’te sunulmuştur. 

Tablo 125. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

    

Tablo 125 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 46 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 46 işletmeden, %18’inin 26,00-26,99 kg, 

%11’inin 27,00-27,99 kg, %2’sinin 28,00-28,99 kg, %22’sinin 29,00-29,99 kg, %26’sının 

30,00-30,99 kg, %4’ünün 31,00-31,99 kg, %4’ünün 32,00-32,99 kg, %13’ünün 33,00-

33,99 kg’ı 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

 

MİNİMUM MAXİMUM 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk)  
Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 
Min. ve Max. Ölçüler (kg) Frekans % Frekans % 

26,00-26,99 8 18   

27,00-27,99 5 11   

28,00-28,99 1 2   

29,00-29,99 10 22   

30,00-30,99 12 26   

31,00-31,99 2 4 11 24 

32,00-32,99 2 4 1 2 

33,00-33,99 6 13 5 11 

34,00-34,99   13 28 

35,00-35,99   1 2 

36,00-36,99   2 4 

37,00-37,99   1 2 

38,00-38,99   1 2 

3900-39,99   3 7 

              40,00-40,99   8 18 

Toplam 46 100 46 100 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 46 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 46 işletmeden, %24’ünün 31,00-31,99 kg, %2’sinin 

32,00-32,99 kg, %11’inin 33,00-33,99 kg, %28’inin 34,00-34,99 kg, %2’sinin 35,00-35,99 

kg, %4’ünün 36,00-36,99 kg, %2’sinin 37,00-37,99 kg, %2’sinin 38,00-38,99 kg, %7’ 

sinin 39,00-39,99 kg, %18’inin 40,00-40,99 kg’ı 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 46 işletmeden, 

%26’sının 30,00-30,99 kg’ı 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%28’inin 34,00-34,99 kg’ı 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 31,00-31,99 kg, 32,00-32,99 kg, 33,00-33,99 kg’ın, ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

On yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 126’da sunulmuştur. 
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Tablo 126. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

Frekans % 

3,00-3,99 4 9 

4,00-4,99 18 39 

5,00-5,99 10 22 

6,00-6,99 6 13 

7.00-7,99 1 2 

8,00-8,99 1 2 

9,00-9,99 1 2 

10,00-10,99 5 11 

Toplam 46 100 

                           

Tablo 126 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 46 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 46 işletmeden, 

%9’unun 3,00-3,99 kg, %39’unun 4,00-4,99 kg, %22’sinin 5,00-5,99 kg, %13’ünün 6,00-

6,99 kg, %2’ sinin 7,00-7,99 kg, %2’ sinin 8,00-8,99 kg, %2’sinin 9,00-9,99 kg, %11’inin 

10,00-10,9 kg’ı 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 46 işletmeden, 

%39’unun 4,00-4,99 kg’ı 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

On yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum ölçülerin 

dağılımı ile ilgili bulgular tablo 127’de sunulmuştur. 
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Tablo 127. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

Frekans % Frekans % 

128,00-129,99 17 26   

130,00-131,99 1 1   

132,00-133,99 6 9   

134,00-135,99 6 9   

136,00-137,99 25 38 14 21 

138,00-139,99 11 17 15 23 

140,00-141,99   3 5 

142,00-143,99   1 1 

144,00-145,99   19 29 

146,00-147,99   8 12 

148,00-149,99   6 9 

Toplam 66 100 66 100 

   

 Tablo 127 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 66 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 66 işletmeden, %26’sının 128,00-129,99 cm, 

%1’inin 130,00-131,99 cm, %9’unun 132,00-133,99 cm, %9’unun 134,00-135,99 cm, 

%38’inin 136,00-137,99 cm, %17’sinin 138,00-139,99 cm’yi, 10 yaş boy (erkek çocuk) 

dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 66 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 66 işletmeden, %21’inin 136,00-137,99 cm, %23’ünün 

138,00-139,99 cm, %5’inin 140,00-141,99 cm, %1’inin 142,00-143,99 cm, %29’unun 

144,00-145,99 cm, %12’sinin 146,00-147,99 cm, %9’unun 148,00-148,99 cm’yi 10 yaş 

boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 66 işletmeden, 

%38’inin 136,00-137,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum, 

%29’unun 144,00-145,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 136,00-137,99 cm, 138,00-139,99 cm’nin, ortak kullanıldığı görülmektedir. 

On yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 128’ de sunulmuştur. 

Tablo 128. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,00-2,99 4 7 

3,00-3,99 1 1 

4,00-4,99 1 1 

5,00-5,99 5 8 

6,00-6,99 1 1 

7,00-7,99 30 46 

8,00-8,99 8 12 

9,00-9,99 1 1 

10,00-10,99 15 23 

Toplam 66 100 

               

Tablo 128 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 66 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır.  66 işletmeden, 

%7’sinin 2,00-2,99 cm, %1’inin 3,00-3,99 cm, %1’inin 4,00-4,99 cm, %8’inin 5,00-5,99 

cm, %1’inin 6,00-6,99 cm, %46’sının 7,00-7,99 cm, %12’sinin 8,00-8,99 cm, %1’inin 

9,00-9,99 cm, %23’ünün 10,00-10,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 66 işletmeden, 

%46’sının 7,00-7,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir.  

On yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden ölçülerine ile ilgili bulgular tablo 129’da 

sunulmuştur. 

         Tablo 129. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

10 Yaş Boy (Erkek Çocuk)  

Dönemi Beden Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

68,00-68,99 6 7 

69,00-69,99 2 2 

70,00-70,99 3 4 

71,00-71,99 30 36 

72,00-72,99 23 27 

73,00-73,99 7 8 

74,00-74,99 4 5 

75,00-75,99 3 4 

76,00-76,99 6 7 

Toplam 84 100 

                

Tablo 129 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 84 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 84 işletmeden, %7’sinin 68,00-68,99 cm, %2’sinin 69,00-69,99 

cm, %4’ünün 70,00-70,99 cm, %36’sının 71,00-71,99, %27’sinin 72,00-72,99, %8’inin 

73,00-73,99 cm, %5’inin 74,00-74,99 cm, %4’ünün 75,00-75,99 cm, %7’sinin 76,00-76,99 

cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 84 işletmeden, 

%36’sının 71,00-71,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

On yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 130’da 

sunulmuştur. 
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   Tablo 130. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri(cm) 
Frekans % 

60,00-60,99 16 17 

61,00-61,99 6 6 

62,00-62,99 13 14 

63,00-63,99 42 44 

64,00-64,99 11 11 

65,00-65,99 1 1 

66,00-66,99 7 7 

Toplam 96 100 

               

  Tablo 130 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 96 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır.96 işletmeden, %17’sinin 60,00-60,99 cm, %6’sının 61,00-61,99 

cm, %14’ünün 62,00-62,99 cm, %44’ünün 63,00-63,99 cm, %11’inin 64,00-64,99 cm, 

%1’inin 65,00-65,99 cm, %7’sinin 66,00-66,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) döneminde 

bel ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 96 işletmeden, 

%44’ünün 63,00-63,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

On yaş boy (erkek çocuk)  dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 131’de 

sunulmuştur. 
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            Tablo 131. 10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

10 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

71,00-71,99 12 25 

72,00-72,99 5 10 

73,00-73,99 5 10 

74,00-74,99 16 34 

75,00-75,99 4 8 

76,00-76,99 6 13 

Toplam 48 100 

                           

Tablo 131 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 48 işletme, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 48 işletmeden, %25’inin 71,00-71,99 cm, %10’unun 72,00-72,99 

cm, %10’unun 73,00-73,99 cm, %34’ünün 74,00-74,99 cm, %8’inin 75,00-75,99 cm, %13’ 

ünün 76,00-76,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 48 işletmeden, 

%34’ünün 74,00-74,99 cm’yi 10 yaş boy (erkek çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Boys 10”, “10”, “M”, “Medium 10” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

On yaş boy (erkek çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 26,00-40,99 kg, boy 

ölçüsünün 128,00-149,99 cm, beden ölçüsünün 68,00-76,99 cm, bel ölçüsünün 60,00-

66,99 cm, kalça ölçüsünün 71,00-76,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 3,00-10,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 2,00-10,99 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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                    7.5.4. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi ile İlgili Bulgular 

On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı tablo 132’de sunulmuştur. 

Tablo 132. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min. ve Max. Ölçüler (kg) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

31,00-31,99 5 13   

32,00-32,99 7 18   

33,00-33,99 3 8   

34,00-34,99 15 40   

35,00-35,99 3 8   

36,00-36,99 2 5 2 5 

37,00-37,99 3 8 1 3 

38,00-38,99   14 37 

39,00-39,99   9 24 

40,00-40,99   8 20 

41,00-41,99   1 3 

42,00-42,99   3 8 

Toplam 38 100 38 100 

     

Tablo 132 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 38 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 38 işletmeden, %13’ünün 31,00-31,99 kg, 

%18’inin 32,00-32,99 kg, %8’inin 33,00-33,99 kg, %40’ının 34,00-34,99 kg, %8’inin 

35,00-35,99 kg, %5’inin 36,00-36,99 kg, %8’inin 37,00-37,99 kg’ı 12 yaş boy (erkek 

çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 38 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır.38 işletmeden %5’inin 36,00-36,99 kg, %3’ünün 37,00-

37,99 kg, %37’sinin 38,00-38,99 kg, %24’ünün 39,00-39,99 kg, %20’sinin 40,00-40,99 

kg, %3’ünün 41,00-41,99 kg, %8’inin 42,00-42,99 kg’ı 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırma kapsamındaki 38 işletmeden, 

%40’ının 34,00-34,99 kg’ı 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum, 

%37’sinin 38,00-38,99 kg’ı 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Ayrıca, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 36,00-36,99 kg, 37,00-37,99 kg’ın, ortak kullanıldığı görülmektedir. 

On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 133’te sunulmuştur. 
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Tablo 133. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Ağırlık Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Ağırlık Ölçüsünde 

Min.ve Max. Değer Farkları 

(kg) 

Frekans % 

3,00-3,99 9 24 

4,00-4,99 8 21 

5,00-5,99 3 8 

6,00-6,99 16 41 

7,00-7,99 1 3 

8,00-8,99 1 3 

Toplam 38 100 

                           

Tablo 133 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 38 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır. 38 işletmeden, 

%24’ünün 3,00-3,99 kg, %21’inin 4,00-4,99 kg, %8’inin 5,00-5,99 kg, %41’inin 6,00-6,99 

kg, %3’ ünün 7,00-7,99 kg, %3’ ünün 8,00-8,99 kg’ı 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi 

ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 38 işletmeden, 

%41’inin 6,00-6,99 kg’ı 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ağırlık ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum 

ölçülerin dağılımı ile ilgili bulgular tablo 134’te sunulmuştur. 
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Tablo 134. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Ölçülerin Dağılımı 

MİNİMUM MAXİMUM 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Ölçüler (cm) 

 

Frekans 

 

% 

 

Frekans 

 

% 

138,00-139.99 19 36   

140,00-141,99 1 2   

142,00-143,99 6 11   

144,00-145,99 11 21 6 11 

146,00-147,99 14 26 16 31 

148,00-149,99 2 4 6 11 

150,00-151,99   2 4 

152,00-153,99   23 43 

Toplam 53 100 53 100 

   

Tablo 134 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 53 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ölçüyü kullanmaktadır. 53 işletmeden, %36’sının 138,00-139,99 cm, 

%2’sinin 140,00-141,99 cm, %11’inin 142,00-143,99 cm, %21’inin 144,00-145,99 cm, 

%26’sının 146,00-147,99 cm, %4’ünün 148,00-149,99 cm’yi, 12 yaş boy (erkek çocuk) 

dönemi boy ölçüsünde minimum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan 

197 işletme içerisinden 53 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

maximum ölçüyü kullanmaktadır. 53 işletmeden, %11’inin 144,00-145,99 cm, %31’inin 

146,00-147,99 cm, %11’inin 148,00-149,99 cm, %4’ünün 150,00-151,99 cm, %43’ünün 

152,00-153,99 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde maximum ölçü 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 53 işletmeden, 

%36’sının 138.00-139.99 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde 

minimum, %43’ünün 152,00-153,99 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde maximum ölçü olarak kullandığı görülmektedir. 
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Ayrıca, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsü minimum ve maximum 

değerlerde 144,00-145,99 cm, 146,00-147,99 cm,148,00-149,99 cm’nin, ortak kullanıldığı 

görülmektedir. 

On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın dağılımı ile ilgili bulgular tablo 135’te sunulmuştur. 

Tablo 135. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Boy Ölçüsünde Minimum ve 

Maximum Değer Arasındaki Farkın Dağılımı 

12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Boy Ölçüsünde Min. 

ve Max. Değer Farkları (cm) 

Frekans % 

2,50-3,49 7 13 

3,50-4,49 2 4 

4,50-5,49 1 2 

5,50-6,49 15 28 

6,50-7,49 1 2 

7,50-8,49 19 36 

8,50-9,49 8 15 

Toplam 53 100 

               

Tablo 135 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 53 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy 

ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkı kullanmaktadır.  53 işletmeden, 

%13’ünün 2,50-3,49 cm, %4’ünün 3,50-4,49 cm, %2’sinin 4,50-5,49 cm, %28’inin 5,50-

6,49 cm, %2’sinin 6,50-7,49 cm, %36’sının 7,50-8,49 cm, %15’inin 8,50-9,49 cm’yi 12 

yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki fark 

olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 53 işletmeden 

%36’sının 7,50-8,49 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki fark olarak kullandığı görülmektedir. 

On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 136’da 

sunulmuştur. 
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          Tablo 136. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Beden Ölçülerinin Dağılımı 

12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Beden Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

73,00-73,99 6 8 

74,00-74,99 10 14 

75,00-75,99 2 3 

76,00-76,99 41 58 

77,00-77,99 4 6 

78,00-78,99 8 11 

Toplam 71 100 

               

Tablo 136 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 71 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi beden 

ölçüsünü kullanmaktadır. 71 işletmeden, %8’inin 73,00-73,99 cm, %14’ünün 74,00-74,99 

cm, %3’ünün 75,00-75,99 cm, %58’inin 76,00-76,99, %6’sının 77,00-77,99 cm, %11’inin 

78,00-78,99 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 71 işletmeden, 

%58’inin 76,00-76,99 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) döneminde beden ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 137’de 

sunulmuştur. 
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    Tablo 137. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Bel Ölçülerinin Dağılımı 

12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Bel Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

63,00-63,99 14 16 

64,00-64,99 10 12 

65,00-65,99 2 2 

66,00-66,99 34 42 

67,00-67,99 1 1 

68,00-68,99 11 14 

69,00-69,99 2 2 

70,00-70,99 3 4 

71,00-71,99 4 5 

Toplam 81 100 

               

  Tablo 137 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 81 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi bel 

ölçüsünü kullanmaktadır. 81 işletmeden, %16’sının 63,00-63,99 cm, %12’sinin 64,00-

64,99 cm, %2’sinin 65,00-65,99 cm, %42’sinin 66,00-66,99 cm, %1’inin 67,00-67,99 cm, 

%14’ünün 68,00-68,99 cm, %2’sinin 69,00-69,99 cm %4’ ünün 70,00-70,99 cm. %5’inin 

71,00-71,99  cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak kullandığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 81 işletmeden, 

%42’sinin 66,00-66,99 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) döneminde bel ölçüsü olarak 

kullandığı görülmektedir. 

On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi kalça ölçüleri ile ilgili bulgular tablo 138’te 

sunulmuştur. 
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  Tablo 138. 12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) Dönemi Kalça Ölçülerinin Dağılımı 

12 Yaş Boy (Erkek Çocuk) 

Dönemi Kalça Ölçüleri (cm) 
Frekans % 

76,00-76,99 9 24 

77,00-77,99 5 13 

78,00-78,99 13 34 

79,00-79,99 1 3 

80,00-80,99 10 26 

Toplam 38 100 

               

Tablo 138 incelendiğinde online satış yoluyla 7-12 yaş arası çocuk giysileri 

pazarlayan 197 işletme içerisinden 38 işletme, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi kalça 

ölçüsünü kullanmaktadır. 38 işletmeden, %24’ünün 76,00-76,99 cm, %13’ünün 77,00-

77,99 cm, %34’ünün 78,00-78,99 cm, %3’ünün 79,00-79,99 cm, %26’sının 80,00-80,99 

cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) döneminde kalça ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda araştırma kapsamındaki 38 

işletmeden, %34’ünün 78,00-78,99 cm’yi 12 yaş boy (erkek çocuk) döneminde kalça 

ölçüsü olarak kullandığı görülmektedir. 

 Araştırma kapsamındaki işletmelerin, 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden 

numarasını “Boys 12”, “12”, “L”, “Medium 12” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

On iki yaş boy (erkek çocuk) döneminde ağırlık ölçüsünün 31,00-42,99 kg, boy 

ölçüsünün 138,00-153,99 cm, beden ölçüsünün 73,00-78,99 cm, bel ölçüsünün 63,00-

71,99 cm, kalça ölçüsünün 76,00-80,99 cm, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 3,00-8,99 kg, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 2,50-9,49 cm arasında dağılım gösterdiği görülmektedir. 
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BÖLÜM VIII 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

8.1. Sonuç  

İnternette yapılan taramalar sonucu ulaşılan online satış yoluyla 0-12 yaş arası çocuk 

giysileri pazarlayan, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü tablolarından elde edilen 

bulgular doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

• İnternette yapılan taramalar sonucunda 0-6 yaş arası çocuk giysi satışı yapan 

işletmelerin ölçü tablolarının infant (yeni doğan), toddler (yürümeye başlayan çocuk), child 

(çocuk), olmak üzere üç bölüme ayrıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen ölçü 

tablolarında infant (yeni doğan), toddler (yürümeye başlayan çocuk), child (çocuk) 

dönemlerinin kendi içinde bölümlere ayrıldığı tespit edilmiştir. İnfant (yeni doğan) 

dönemi:0-3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay, 18 ay, 24 ay olmak üzere altı bölüme, toddler (yürümeye 

başlayan çocuk) dönemi:2 yaş toddler, 3 yaş toddler, 4 yaş toddler olmak üzere üç bölüme, 

child (çocuk) dönemi: 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 6x olmak üzere dört bölümde incelendiği tespit 

edilmiştir. 6x, 6 yaş bedenden ölçüleri daha fazladır ve 0-6 yaş grubu ölçü tablolarında kız 

ve erkek ortak ölçüler kullanıldığı tespit edilmiştir. 

• İnternette yapılan taramalar sonucunda 7-12 yaş arası çocuk giysi satışı yapan 

işletmelerin ölçü tabloları kız ve erkek ölçü tablolarından oluştuğu tespit edilmiştir. 7-12 

yaş girl (kız çocuk) dönemi ölçü tablolarının 7 yaş girl (kız çocuk), 8 yaş girl (kız çocuk), 

10 yaş girl (kız çocuk), 12 yaş girl (kız çocuk) olmak üzere dört grupta incelendiği tespit 

edilmiştir.7-12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi ölçü tablolarının 7 yaş boy (erkek çocuk), 8 

yaş boy (erkek çocuk), 10 yaş (erkek çocuk), 12 yaş (erkek çocuk) olmak üzere dört 

grupta, kız ve erkek ölçü tablolarının ayrı incelendiği tespit edilmiştir. 

 Sıfır-yirmi dört ay infant (yeni doğan) döneminde elde edilen sonuçlar: 

• Sıfır-üç ay infant (yeni doğan) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık ve boy ölçüleri olduğu, ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçünün 2,50-2,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum ölçünün 5,00-5,49 

kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-2,99 kg, boy 

ölçüsünde minimum ölçünün 49,00-50,99cm, boy ölçüsünde maximum ölçünün 

50,0060,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 9,50-11,49 

cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 0-3 ay infant 



 195 

(yeni doğan) dönemi için beden numarasını “000”, “0-3 M”, “Nb-3 Month”, “XS” ile ifade 

ettiği tespit edilmiştir. 

• Altı ay infant (yeni doğan) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık ve boy ölçüleri olduğu, ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçünün 4,50-4,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum ölçünün 7,00-7,49 

kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 1,50-1,99 kg, boy 

ölçüsünde minimum ölçünün 54,00-55,99cm, boy ölçüsünde maximum ölçünün 60,00-

61,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 4,50-6,49 cm 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 6 ay infant (yeni 

doğan) dönemi için beden numarasını “00”, “6 M”, “6 Mo”, “6 Month”, “Medium” ile 

ifade ettiği tespit edilmiştir. 

 • Dokuz ay infant (yeni doğan) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık ve boy ölçüleri olduğu, ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçünün 7,00-7,49 kg, ağırlık ölçüsünde maximum ölçünün 8,00-8,49 

kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 0,50-0,99 kg, boy 

ölçüsünde minimum ölçünün 59,00-60,99 cm, boy ölçüsünde maximum ölçünün 63,00-

64,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-2,99 cm 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 9 ay infant (yeni 

doğan) dönemi için beden numarasını “0”, “9 M”, “9 Mo”, “9 Month”, ile ifade ettiği tespit 

edilmiştir. 

  • On iki ay infant (yeni doğan) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık ve boy ölçüleri olduğu, ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçünün 8,00-8,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum ölçünün 9,50-9,99 

kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 1,50-1,99 kg, boy 

ölçüsünde minimum ölçünün 68,00-69,99 cm, boy ölçüsünde maximum ölçünün 72,00-

73,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 4,50-5,49 cm 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 12 ay infant (yeni 

doğan) dönemi için beden numarasını “1”, “12 M”, “12 Mo”, “12 Month”, “Large” ile 

ifade ettiği tespit edilmiştir. 
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• On sekiz ay infant (yeni doğan) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık ve boy ölçüleri olduğu, ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçünün 9,50-9,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum ölçünün 11,50-

11,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 1,50-1,99 kg, 

boy ölçüsünde minimum ölçünün 72,00-73,99 cm, boy ölçüsünde maximum ölçünün 

76,00-77,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 3,50-4,49 

cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 18 ay infant 

(yeni doğan) dönemi için beden numarasını “18 M”, “18 Mo”, “18 Month” ile ifade ettiği 

tespit edilmiştir. 

         • Yirmi dört ay infant (yeni doğan) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık ve boy ölçüleri olduğu, ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçünün 11,50-11,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum ölçünün 13,00-

13,49 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 1,00-1,49 kg, 

boy ölçüsünde minimum ölçünün 78,00-79,99 cm, boy ölçüsünde maximum ölçünün 

82,00-83,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 4,50-5,49 

cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 24 ay infant 

(yeni doğan) dönemi için beden numarasını “24 M”, “24 Mo”, “24 Month” ile ifade ettiği 

tespit edilmiştir. 

  İki-dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) döneminde elde edilen sonuçlar: 

• İki yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki 

işletmelerin ölçü tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, 

kalça ölçüleri olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 11,50-11,99 kg, ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçünün 13,00-13,49 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 1,00-1,49 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 82,00-83,99 cm, 

boy ölçüsünde maximum ölçünün 86,00-87,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 4,50-5,49 cm, beden ölçüsünün 53,00-53,99 cm, bel ölçüsünün 

50,00-50,99 cm, kalça ölçüsünün 53,00-53,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin 2 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi için 

beden numarasını “2T”, “Small-2T”, “2 Toddler” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 
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• Üç yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki 

işletmelerin ölçü tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, 

kalça ölçüleri olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 13,50-13,99 kg, ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçünün 14,50-14,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 1,50-1,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 88,00-89,99 cm, 

boy ölçüsünde maximum ölçünün 92,00-93,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 4,50-5,49 cm, beden ölçüsünün 54,00-55,99 cm, bel ölçüsünün 

52,00-52,99 cm, kalça ölçüsünün 55,00-55,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamındaki işletmelerin 3 yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi için 

beden numarasını “3T”, “Medium-3T”, “3 Toddler” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• Dört yaş toddler (yürümeye başlayan çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki 

işletmelerin ölçü tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, 

kalça ölçüleri olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 14,50-14,99 kg, ağırlık 

ölçüsünde maximum ölçünün 16,00-16,49 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum 

değer arasındaki farkın 1,50-1,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 93,00-94,99 cm, 

boy ölçüsünde maximum ölçünün 101,00-102,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve 

maximum değer arasındaki farkın 7,50-8,49 cm, beden ölçüsünün 58,00-58,99 cm, bel 

ölçüsünün 53,00-53,99 cm, kalça ölçüsünün 58,00-58,99 cm arasında olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca, minimum ve maximum değerler, minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın ağırlık ve boy ölçülerinde kullanıldığı beden, bel, kalça ölçülerinde 

kullanılmadığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin 4 yaş toddler 

(yürümeye başlayan çocuk) dönemi için beden numarasını “4T”, “Medium-4T”, “4 

Toddler” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

  Dört-Altı yaş child (çocuk) döneminde elde edilen sonuçlar: 

• Dört yaş child (çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 15,50-15,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 17,00-17,49 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

1,50-1,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 98,00-99,99 cm, boy ölçüsünde maximum 

ölçünün 100,00-101,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

2,50-3,49 cm, beden ölçüsünün 58,00-58,99 cm, bel ölçüsünün 53,00-53,99 cm, kalça 

ölçüsünün 58,00-58,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki 
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işletmelerin 4 yaş child ( çocuk) dönemi için beden numarasını “kids 4”, “4”, “Small 4” ile 

ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• Beş yaş child (çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 16,50-16,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 18,50-18,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

1,50-1,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 105,00-106,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 109,00-110,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 5,00-5,99 cm, beden ölçüsünün 59,00-59,99 cm, bel ölçüsünün 54,00-

54,99 cm, kalça ölçüsünün 60,00-60,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 5 yaş child ( çocuk) dönemi için beden numarasını “kids 5”, 

“5”, “ Medium 5” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• Altı yaş child (çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 19,00-19,49 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 20,50-20,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

2,00-2,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 111,00-112,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 115,00-116,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 4,50-5,49 cm, beden ölçüsünün 62,00-62,99 cm, bel ölçüsünün 55,00-

55,99 cm, kalça ölçüsünün 63,00-63,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 5 yaş child ( çocuk) dönemi için beden numarasını “kids 6”, 

“6”, “ Large 6” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• Altı x child (çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü tablolarında 

kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri olduğu, ağırlık 

ölçüsünde minimum ölçünün 21,00-21,49 kg, ağırlık ölçüsünde maximum ölçünün 24,00-

24,49 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-2,99 kg, 

boy ölçüsünde minimum ölçünün 118,00-119,99 cm, boy ölçüsünde maximum ölçünün 

120,00-121,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 2,50-

3,49 cm, beden ölçüsünün 64,00-64,99 cm, bel ölçüsünün 57,00-57,99 cm, kalça 

ölçüsünün 66,00-66,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki 

işletmelerin 5 yaş child ( çocuk) dönemi için beden numarasını “6x” ile ifade ettiği tespit 

edilmiştir. 
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Yedi-On iki yaş girl (kız çocuk) döneminde elde edilen sonuçlar: 

• Yedi yaş girl ( kız çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 24,00-24,49 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 27,00-27,49 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

2,50-2,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 124,00-124,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 129,00-129,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 5,50-6,49 cm, beden ölçüsünün 66,00-66,99 cm, bel ölçüsünün 58,00-

58,99 cm, kalça ölçüsünün 71,00-71,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 7 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden numarasını “Girl 7”, 

“7”, “Small 7”, “S” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• Sekiz yaş girl ( kız çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 26,00-26,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 29,00-29,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

2,00-2,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 132,00-132,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 134,00-134,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 2,00-2,99 cm, beden ölçüsünün 68,00-68,99 cm, bel ölçüsünün 59,00-

59,99 cm, kalça ölçüsünün 73,00-73,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 8 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden numarasını “Girl 8”, 

“8”, “Small 8”, “S” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• On yaş girl ( kız çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 29,00-29,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 34,00-34,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

3,00-3,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 137,00-137,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 144,00-144,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 3,00-3,99 cm, beden ölçüsünün 71,00-71,99 cm, bel ölçüsünün 62,00-

62,99 cm, kalça ölçüsünün 76,00-76,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 10 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden numarasını “Girl 10”, 

“10”, “Medium 10”, “M” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 
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• On iki yaş girl ( kız çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 34,00-34,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 36,00-36,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

3,00-3,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 142,00-142,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 147,00-147,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 5,00-5,99 cm, beden ölçüsünün 75,00-76,99 cm, bel ölçüsünün 63,00-

64,99 cm, kalça ölçüsünün 80,00-81,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 12 yaş girl (kız çocuk) dönemi için beden numarasını “Girl 12”, 

“12”, “Medium 12”, “M” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

 Yedi-On iki yaş boy (erkek çocuk) döneminde elde edilen sonuçlar: 

• Yedi yaş boy (erkek çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 20,00-20,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 26,00-26,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

1,00-1,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 121,00-121,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 124,00-124,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 5,49-6,49 cm, beden ölçüsünün 66,00-66,99 cm, bel ölçüsünün 58,00-

58,99 cm, kalça ölçüsünün 66,00-66,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 7 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden numarasını “Boys 

7”, “7” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• Sekiz yaş boy (erkek çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 24,00-24,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 30,00-30,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

6,00-6,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 127,00-128,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 135,00-136,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 7,00-7,99 cm, beden ölçüsünün 68,00-68,99 cm, bel ölçüsünün 60,00-

60,99 cm, kalça ölçüsünün 71,00-71,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 8 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden numarasını “Boys 

8”, “8”, “S”, “Small 8” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 
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• On yaş boy (erkek çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 30,00-30,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 34,00-34,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

5,00-5,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 136,00-137,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 144,00-145,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 7,00-7,99 cm, beden ölçüsünün 71,00-71,99 cm, bel ölçüsünün 63,00-

63,99 cm, kalça ölçüsünün 74,00-74,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 10 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden numarasını “Boys 

10”, “10”, “M”, “Medium 10” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

• On iki yaş boy (erkek çocuk) dönemi, araştırma kapsamındaki işletmelerin ölçü 

tablolarında kullanılan antropometrik ölçülerin ağırlık, boy, beden, bel, kalça ölçüleri 

olduğu, ağırlık ölçüsünde minimum ölçünün 34,00-34,99 kg, ağırlık ölçüsünde maximum 

ölçünün 38,00-38,99 kg, ağırlık ölçüsünde minimum ve maximum değer arasındaki farkın 

6,00-6,99 kg, boy ölçüsünde minimum ölçünün 138,00-139,99 cm, boy ölçüsünde 

maximum ölçünün 152,00-153,99 cm, boy ölçüsünde minimum ve maximum değer 

arasındaki farkın 7,49-8,49 cm, beden ölçüsünün 76,00-76,99 cm, bel ölçüsünün 66,00-

66,99 cm, kalça ölçüsünün 78,00-78,99 cm arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamındaki işletmelerin 12 yaş boy (erkek çocuk) dönemi için beden numarasını “Boys 

12”, “12”, “L”, “Large 12” ile ifade ettiği tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarının, müller sistem (schnıtt)  ve metrik sistem (aldrich)  ile 

karşılaştırılması tablo 139’da sunulmuştur.   
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Tablo 139. Araştırma Sonuçlarının Müller Sistemi (Schnıtt)  ve Metrik Sistem (Aldrich)  ile Karşılaştırılması 
 

 Araştırma Sonuçları♦♦♦♦ Müller Sistemi 
(Schnıtt) 

Metrik Sistemi 
(Aldrich) 

Antropo 
metrik 
Ölçüler 

Ağırlık Boy 

Yaş Grupları Min Max Min Max 

 
Beden 

 
Bel 

 
Kalça A

ğı
rl

ık
 

B
oy

 

B
ed

en
 

B
el

 

K
al

ça
 

A
ğı

rl
ık

 

B
oy

 

B
ed

en
 

B
el

 

K
al

ça
 

0-3 Ay 2,50-2,99 5,00-5,49 49,00-50,99 59,00-60,99 - - - - - - - - - - - - - 
6 Ay 4,50-4,99 7,00-7,49 54,00-55,99 60,00-61,99 - - - - 68 52 49 53 - - - - - 
9 Ay 7,00-7,49 8,00-8,49 59,00-60,99 63,00-64,99 - - - - 74 53 50 54 - - - - - 
12 Ay 8,00-8,99 9,50-9,99 68,00-69,99 72,00-73,99 - - - - 80 54 51 54 - - - - - 
18 Ay 9,50-9,99 11,5011,99 72,00-73,99 76,00-77,99 - - - - - - - - - - - - - 
2 Yaş 11,50-11,99 13,00-13,49 82,00-83,99 86,00-87,99 53,00-53,99 50,00-50,99 53,00-53,99 - 86 55 52 56 - 92 54 53 56 

3 Yaş 13,50-13,99 14,50-14,99 88,00-89,99 92,00-93,99 54,00-55,99 52,00-52,99 55,00-55,99 - 92 56 53 58 - 98 55 54 58 

4 Yaş 15,50-15,99 17,00-17,49 98,00-99,99 100,00-101,99 58,00-58,99 53,00-53,99 58,00-58,99 - 98 57 54 60 - 104 57 55 60 

5 Yaş 16,50-16,99 18,50-18,99 105,00-106,99 109,00-110,99 59,00-59,99 54,00-54,99 60,00-60,99 - 104 58 55 62 - 110 59 56 62 

6 Yaş 19,00-19,49 20,50-20,99 111,00-112,99 115,00-116,99 62,00-62,99 55,00-55,99 63,00-63,99 - 110 59 56 64 - 116 61 58 65 

7 Yaş (Kız) 24,00-24,49 27,00-27,49 124,00-124,99 129,00-129,99 66,00-66,99 58,00-58,99 71,00-71,99 - - - - - - - - - - 
8 Yaş (Kız) 26,00-26,99 29,00-29,99 132,00-132,99 134,00-134,99 68,00-68,99 59,00-59,99 73,00-73,99 - - - - - - 128 66 60 71 

10 Yaş (Kız) 29,00-29,99 34,00-34,99 137,00-137,99 144,00-144,99 71,00-71,99 62,00-62,99 76,00-76,99 - - - - - - 140 72 62 78 

12 Yaş (Kız) 34,00-34,99 36,00-36,99 142,00-142,99 147,00-147,99 75,00-76,99 63,00-64,99 80,00-81,99 - - - - - - 152 78 64 84 

7 Yaş 
(Erkek) 

20,00-20,99 26,00-26,99 121,00-121,99 124,00-124,99 66,00-66,99 58,00-58,99 66,00-66,99 - - - - - - - - - - 

8 Yaş 
(Erkek) 

24,00-24,99 30,00-30,99 127,00-128,99 135,00-136,99 68,00-68,99 60,00-60,99 71,00-71,99 - - - - - - 128 67 61 70 

10 Yaş 
(Erkek) 

30,00-30,99 34,00-34,99 136,00-137,99 144,00-145,99 71,00-71,99 63,00-63,99 74,00-74,99 - - - - - - 140 73 65 76 

12 Yaş 
(Erkek) 

34,00-34,99 38,00-38,99 138,00-139,99 152,00-153,99 76,00-76,99 66,00-66,99 78,00-78,99 - - - - - - 152 79 69 82 

     
         ♦Araştırma Sonuçlarında En Sık Rastlanan Değerlerden Oluşmuştur. 

     

202 

 



 203 

İlgili yaş grubu ve ölçülerle yapılan araştırma sonucunda en sık rastlanan ölçülerden 

yararlanılarak oluşturulan tablo 139 incelendiğinde 0-12 yaş arası kullanılan antropometrik 

ölçülerden ağırlık ölçüsünün, müller ve metrik sistem ölçü tablolarında kullanılmadığı 

görülmektedir. 

Tablodan elde edilen bulgular doğrultusunda 0-3 ay ile 2 yaş arası, araştırma 

sonuçlarında beden, bel, kalça ölçülerinin kullanılmadığı, ağırlık ve boy ölçülerinin 

kullanıldığı, müller sisteminde: 6-12 ay arası antropometrik ölçülerde boy, beden, bel, 

kalça ölçülerinin kullanıldığı, metrik sistemde bu yaşlar arasında antropometrik ölçü 

kullanılmadığı görülmektedir. 

 Araştırma sonuçları ve müller sistemi 6-12 ay arası boy ölçüleri karşılaştırıldığında 

müller sistemi boy ölçülerinin daha büyük olduğu ve yaş grupları arasındaki farkların sabit 

olmadığı görülmektedir. 

Araştırma sonuçları ile müller sistemi 2-6 yaş arası boy ölçüleri karşılaştırıldığında 

2-3 yaş arası boy ölçüsünün, araştırma sonuçlarında maximum boy ölçüsü ile müller 

sisteminde aynı olduğu, 4 yaş boy ölçüsünde, araştırma sonuçlarının minimum boy ölçüsü 

ile müller sisteminin aynı olduğu, 5-6 yaş arası araştırma sonuçlarının boy ölçüsü, müller 

sistemi boy ölçüsünden 6 cm büyük olduğu görülmektedir. 2-3 yaş arası beden ölçülerinde 

araştırma sonucunun, müller sistemden yaklaşık 2 cm küçük olduğu, 4-5-6 yaşlarında 

araştırma sonuçlarının, müller sisteminden yaklaşık 2-3 cm arasında büyük olduğu 

görülmektedir. Araştırma sonuçları ile müller sistemi, 2-6 yaş arası bel ölçüleri 

karşılaştırıldığında araştırma sonucunun yaklaşık 2 cm küçük olduğu, kalça ölçüleri 

karşılaştırıldığında 2-5 yaş arasında araştırma sonuçlarının yaklaşık 2 cm küçük olduğu, 6 

yaş kalça ölçülerinde fark olmadığı görülmektedir. 

Araştırma sonuçları ile metrik sistemin 2-6 yaş arası boy ölçüleri, karşılaştırıldığında 

2-4 yaş arası araştırma sonuçlarının, metrik sistem boy ölçülerinden yaklaşık 4 cm küçük 

olduğu, 5- 6 yaşlarında maximum boy ölçüsü ile aynı olduğu, beden ölçülerinde 2-3 yaş 

arası araştırma sonuçlarının, metrik sistemden yaklaşık 1 cm küçük olduğu, 4 yaş beden 

ölçülerinde araştırma sonuçlarının, metrik sistemden yaklaşık 1 cm fazla olduğu, 5 yaşında 

aynı olduğu, 6 yaş beden ölçülerinde araştırma sonuçlarının metrik sistemden yaklaşık 2 

cm küçük olduğu, 2-6 yaş arası bel ölçülerinde araştırma sonuçlarının metrik sistemden 

yaklaşık 2 cm küçük olduğu, 2-6 yaş arası kalça ölçülerinde araştırma sonuçlarının metrik 

sistemden yaklaşık 2 cm küçük olduğu görülmektedir. 
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Tablo incelendiğinde 7-12 yaş arası kız antropometrik ölçülerin müller sistemde 

kullanılmadığı, metrik sistemde ise 8-10-12 yaş gruplarında kullanıldığı görülmektedir. 

  Araştırma sonuçları ile metrik sistemin 8 yaş kız boy ölçüleri, karşılaştırıldığında  

araştırma sonucunun, metrik sistemden yaklaşık 4 cm büyük olduğu, 10 yaş kız boy 

ölçülerinde araştırma sonucunun, metrik sistem ile aynı olmadığı, 12 yaş kız boy ölçüleri 

karşılaştırıldığında  araştırma sonucunun, metrik sistemden yaklaşık 4 cm küçük olduğu 

görülmektedir. 

Araştırma sonuçları ile metrik sistemin 8-12 yaş arası kız beden ölçüleri, 

karşılaştırıldığında araştırma sonucunun metrik sistemden yaklaşık 2 cm büyük olduğu, 8-

12 yaş kız bel ölçülerinde araştırma sonucunun metrik sistem ile aynı olduğu, 8-12 yaş kız 

kalça ölçüleri karşılaştırıldığında araştırma sonucunun metrik sistemden yaklaşık 2 cm 

küçük olduğu görülmektedir. 

Tablo incelendiğinde 7-12 yaş arası erkek antropometrik ölçülerin müller sistemde 

kullanılmadığı, metrik sistemde ise 8-10-12 yaş gruplarında kullanıldığı görülmektedir. 

  Araştırma sonuçları ile metrik sistemin 8 yaş erkek boy ölçüleri, karşılaştırıldığında  

araştırma sonucunun minimum boy ölçüsü ile metrik sistemin aynı olduğu, 10 yaş erkek 

boy ölçülerinin, araştırma sonucu ve metrik sistem ile aynı olmadığı, 12 yaş erkek boy 

ölçüleri karşılaştırıldığında  araştırma sonucunun maximum boy ölçüsü ile metrik sistemin 

aynı  olduğu görülmektedir. 

     Araştırma sonuçları ile metrik sistemin 8-12 yaş arası erkek beden ölçüleri, 

karşılaştırıldığında, 8 yaş erkek beden ölçülerinin araştırma sonucunun metrik sistemden 

yaklaşık 1 cm büyük olduğu, 10-12 yaş erkek beden ölçülerinin araştırma sonucunun 

metrik sistemden yaklaşık 2 cm küçük olduğu, 8-12 yaş erkek bel ölçülerinde araştırma 

sonucunun metrik sistemden yaklaşık 1-2 cm arasında küçük olduğu, 8 yaş erkek kalça 

ölçüleri, araştırma sonucunun metrik sistemden yaklaşık 1 cm büyük olduğu, 10-12 yaş 

erkek kalça ölçüleri, araştırma sonucunun metrik sistemden yaklaşık 2 cm küçük olduğu 

görülmektedir. 

Bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişim yaş, sosyo-ekonomik düzey, genetik 

faktörler, iklim vb. pek çok etkene dayalı olarak farklılıklar göstermektedir. Araştırma 

kapsamında incelenen ölçü tablolarının değerlendirilmesi sonucunda bazı ölçülerde normal 

dağılımlar gözlenirken bazı ölçülerde tüm bu değişimlere bağlı olarak standart dışı 
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dağılımlar gözlenmiştir. Bu durum ürünlerin hem üretilmesi, hem de pazarlanması 

sürecinde bazı zorluklara neden olmaktadır. 

8.2. Öneriler 

E-ticaret giderek hazır giyim sektöründe önem kazanmaktadır. Klasik yöntemlerle 

satış yapmada bile vücuda uyum problemleri yaşanırken elektronik ortamda giysileri 

deneme şansı olmadan yapılacak satışın başarısı tamamen doğru ölçülere bağlıdır. Bu 

nedenle e-ticarette vücuda uyum ve ölçü standartlarının iyi belirlenmesi ve giysilere göre 

spesifik olarak detaylandırılması önem taşımaktadır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde online satış yolu ile ve diğer 

pazarlama yöntemleri ile bebek ve çocuk giysi alışverişi yapan tüketicilere aşağıda 

belirtilen önerilerde bulunulmuştur. 

• Ölçü alma standartları geliştirilmelidir. 

• Ürüne uygun özel ölçüler belirlenmelidir. 

• Ölçü almada yöntem netleştirilmelidir. 

• Araştırmadan elde edilen antropometrik ölçü sonuçları ile diğer bebek ve çocuk 

ölçü tablolarını, bebek ve çocuk giysi üreten işletmeler ile pazarlamacılar karşılaştırarak 

uluslar arası standartlarda bir ölçü tablosu hazırlayabilirler. 

• Online satış yolu ile 0-12 yaş arası çocuk giysileri pazarlayan işletmelerin ölçü 

tablolarından elde edilen sonuçlarda bazı antropometrik ölçülerde normal dağılım 

gözlenirken bazılarında standart dışı dağılımlar gözlendiğinden bebek ve çocuk giysi satın 

alacak tüketicilerin bebek ve çocuklarının fiziksel özelliklerine dikkat ederek uygun 

ölçülerde giysiler satın almalıdırlar. 

• Online satış yolu ile veya diğer pazarlama yöntemleri ile bebek ve çocuk giysi satın 

alacak tüketicilere, boy ölçülerinin hangi yaş grubunu ifade ettiği belirtilmelidir. 
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