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ÖNSÖZ
Tarihin en ilkel dönemlerinden günümüze insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için
hemen her alanda doğa koşullarına uyum sağlamak ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışmak
zorunluluğu içerisinde olmuştur. İlk başlarda sadece kendi ihtiyacını karşılayacak miktarda
üretim yapılırken zaman içerisinde üretim teknik ve imkânlarının gelişmesiyle ihtiyacından
fazlasını üretmeye ve bunu değiş tokuş etmeye başlayan insanlar gün geçtikçe yaptıkları
işlerde uzmanlaşmaya başlamışlar ve ürettikleri ürünlerin üzerlerine kendilerinin imalatları
olduğu belirten işaretler koyarak diğer üreticilerin ayırt edileme çabasına girmişlerdir.
İnsanoğlu üretim yapmaya başladığı günden bugüne ürettiklerini ayıracak çeşitli
işaretler kullanarak diğerlerinden ayırt edilmeye gayret etmiştir. İşaret koymak gibi basit gibi
görünen bu işlem günümüz marka çalışmalarının da başlangıcı niteliğindedir. Zaman
içerisinde ise marka kavramı farklı anlamlar kazanmaya başladı. Sadece ayırt edicilik ve
sahibini işarete etme değil aynı zamanda tanınma gibi bir fonksiyonu da üstlendi.
Rekabetin olmadığı az sayıda kitle iletişim aracı vasıtasıyla markaları tanıtmanın kolay
olduğu dönemlerde tüketicileri etkilemek daha kolaydı. Ürün çeşidi ve markaların artması
beraberinde rekabetinde şiddetlenmesini getirdi. Tüketicileri kazanmak için artık markanın
ayırt edici ve tanıtıcı fonksiyonlarının yetersiz olacağını ortadaydı. İnsanlara markaları tercih
etmeleri için bunların dışında sebepler gerekiyordu.
Sağlık hizmetlerinde marka yönetimi de bu çerçevede üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bir konudur. Bu çalışma kapsamında modern anlamda marka ele alınarak işletmelerin
en önemli değerlerinden bir olan markanın nasıl ve ne şekilde yönetilmesi gerektiği konusu
açıklanacaktır. Günümüz sağlık işletmelerinin mevcut pazar şartlarından farklı olması
düşünülemez. Çok sayıda kamu ve özel sağlık işletmesi sağlık hizmeti üretimi konusunda
rekabet etmekte ve hastaların tercihine mazhar olmaya çalışmaktadır.
Marka ve marka yönetimi kavramları pazarda rakiplere karşı ve tüketicilerin zihninde
en iyi biçime yer alarak tercih edilebilmenin yol ve yöntemlerinin de en iyi şekilde ifadesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada marka kavramı teoride ve uygulamada nasıl
anlaşılmalı ve başarıya ulaşmak için nasıl işlemeli konuları açıklanacaktır.
Çalışmanın amacına uygun olarak, birinci bölümü pazarlama ve marka kavramlarına
ayrılmıştır. İkinci bölümde markanın tanımı yapılmıştır. Üçüncü bölümde marka yönetim
süreci ele alınmıştır. Dördüncü ve beşinci bölümlerde marka denkliği ve marka kişiliği
konuları derinlemesine açıklanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde marka yaratma, yedinci
bölümünde marka konumlandırma konuları anlatılmıştır. Sekizinci bölümde marka iletişimi,
dokuzuncu bölümde marka yayma ve genişletme, onuncu bölümde global marka, on birinci
bölümde ise marka denkliği ölçümü anlatılmıştır. On ikinci bölümde elektronik marka, on
üçüncü bölümde marka koruması ve tescili açıklanmış son bölüm olan on dördüncü bölünde
de markanın tarihsel gelişimi anlatılmıştır.

Prof. Dr. Emrah CENGİZ
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YAZAR NOTU
Kitapta yer alan her bir konu başlığı ile ilgili kapsamlı bilimsel çalışmalar bulunduğu
gerçeğinden hareketle, ele alınan her başlığın en temel biçimiyle işlendiğine dikkat
edilmelidir. Burada amaç, okuyucunun en temel bilgilere sahip olmasıdır. Konuların
öğrenilmesine katkı sağlamak amacıyla, Uygulama Soruları ve Bölüm hakkında ilgi
oluşturan sorular kısmından istifade edilmiştir.
Öğrencinin ve okuyucunun bu kitabı, bir başlangıç adımı olarak ele alarak kaynakçada
belirtilen eserlerle kendisini daha da geliştirebileceğini vurgulamakta fayda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Emrah CENGİZ

11

1. Pazarlama ve Marka
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, pazarlama ve marka kavramları ele alınarak açıklanmaktadır.
Pazarlamanın tanımları kronolojik biçimde ele alındıktan sonra, kısaca içeriği ele
alınmaktadır. Daha sonra marka kavramı ele alınarak marka ve pazarlama ilişkisi üzerinde
durulmaktadır. Bölümün sonunda ise, pazarlama ile karıştırılan ve/veya yerine kullanılan
kavramlar irdelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pazarlama ve marka kavramları denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka ve pazarlama kavramları etle tırnak gibidir” yargısını tartışınız.
3) “Günümüzde marka kavramı pazarlamanın önüne geçmiştir” yargısını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pazarlama
tanımları,
içeriği ve pazarlama
yerine
kullanılan İleride yer alan konularda
ve/veya pazarlama ile bulunan kavramlar hakkında
pazarlama ve marka temel oluşturulmaktadır.
ilişkisine
değinilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Pazarlama

•

Pazarlamanın Gelişimi

•

Pazarlama ve Marka İlişkisi
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Giriş
Sanayi Devrimiyle birlikte her alanda değişen üretim anlayışının önemli bir sonucu,
ölçek ekonomileriyle beraber büyük miktarda yığın üretimin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenledir
ki, arz ve talebin birbirine yakın olduğu, üretim ve tüketim hızının eşit olduğu dönemlere
kıyasla ortaya çıkan arz fazlasının eritilmesine ihtiyaç doğmuştu. Ayrıca, ürünlerin talep
edilen yere ulaştırılması gerekiyordu ve bunun için yeni bir fonksiyona gereksinim vardı. Bu
aşamada pazarlama (marketing), ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılmasında yerine
getirilen faaliyetler olarak tanımlandı ve pazarlamanın gelişimi başladı. Yıllar içerisinde
üretim ve ürün sorun olmaktan çıkıp arz miktarları talep edilenin çok ötesine gelmiş ihtiyaç
karşılama fonksiyonunun ürünleri tanımlamada yetersiz kalmasıyla beraber bu yeni durumu
açıklayacak kavramlar aranmaya başlandı. Marka, ürün ve üretim gibi fonksiyonları ve
rasyonel anlayışın çok ötesinde tüketiciler ile ürün arasında duygusal bağların kurulmasını
sağlayan bir kavram olarak yeni bir anlayışla hayatımıza girmiştir.
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1.1.

Pazarlama Tanımları

Amerikan Pazarlama Birliği (APB) 1937 yılında Amerikan Pazarlama Topluluğu
(American Marketing Society) ve Ulusal Pazarlama Öğretmenleri Birliği (National
Association Marketing Teachers) kurumlarının birleşmesi sonucunda çalışma hayatına
başlamıştır. Halen 36.000 üyesi bulunan Amerikan Pazarlama Birliği, pazarlama
akademisyenlerini, yöneticilerini, danışmanlarını, araştırmacılarını ve öğrencilerini de içine
alan pazarlama topluluğunun farklı bir örneğini temsil etmektedir. APB “pazarlama
dünyasında uygulayıcıları, öğretmenleri ve yapılan çalışmaları kapsayan, bireyler ve
organizasyonlar için faaliyet gösteren profesyonel bir birliktir” (Ringold, 2007:251).
Ulusal Pazarlama Öğretmenleri Birliği tarafından geliştirilen 1935 pazarlama tanımı
APB'nin “kuruluş tüzüğünde de yer almaktadır” (Gundlanch, 2007:243). APB tarafından
literatüre kazandırılan ilk pazarlama tanımı aşağıdaki gibidir:
"Pazarlama, üreticiden tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan
işletme faaliyetleridir".
Pazarlama tanımı, APB tarafından 1948 yılında aşağıdaki gibi literatürdeki yerini almıştır:
"Pazarlama, üreticiden tüketici veya kullanıcıya doğru yönlendirilen işletme
faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve malların ve hizmetlerin akışını sağlayan
olaylardır”.
1948 yılında geliştirilen pazarlama tanımı 1960 yılında küçük değişikliklerle;
“Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren işletme
faaliyetlerinin yerine getirilmesidir”
şeklini almıştır.
1960 yılından 1985 yılına kadar geçen 25 yıllık süre içerisinde yukarıda verilen
pazarlama tanımı literatüre damgası vurmuş ve belirtilen dönem içerisinde ülkemizde de
yaygınlaşan pazarlama dersleriyle işletme öğrencilerine verilmeye başlanmıştır.
Pazarlama tanımı 1985 yılında yeniden revize ederek aşağıdaki şekline kavuşmuştur:
"Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana
çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı
ve tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir".
APB tarafından 1985 yılında geliştirilen pazarlama tanımı önemli bir tanımdır. Bu
tanımı önemli kılan, tanımın ilk kez çok açık bir şekilde pazarlama karması elemanları
üzerine inşa edilmesidir ki, bu da pazarlama karması paradigmasına sadakatin bir eseri olarak
değerlendirilmelidir.
2004 yılında ise, APB yenilemeye giderek Boston'da Yaz Eğitimcileri Konferansı'nda
(AMA Summer Educators' Conference) pazarlamanın yeni tanımını ilan etmiştir.
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“Pazarlama, örgüt ve paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde müşteriler için değer
yaratmak, iletmek ve ulaştırma ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir örgütsel
fonksiyon ve bir dizi süreçtir”.
2004 tanımında yer alan yeni ifade "paydaşlar" ifadesidir. Bu ifade, daha önceki
tanımda yer alan "kişisel ve örgütsel" ifadesi yerine kullanılmaktadır. Bu ifade, paydaşlar
veya onların önerileriyle etkileşim halinde olan kişileri ve işletmeleri içinde barındıran bir
tanım yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Tanımda yer alan "bir dizi süreç" ifadesi,
pazarlamanın basit bir olay olmadığını, daha ziyade birçok faaliyetin birleşimi olduğu fikrini
ortaya koymaktadır. Ayrıca, "değer yaratma" ifadesi, daha önceki tanımda yer alan mal,
hizmet ve fikirler ifadeleri ile aynı anlama gelmektedir. Bu ifade, pazar önerilerinin nasıl
alıcıların çıkar ve ihtiyaçlarını karşılayacağı konusunda paydaşları yönlendirmektedir
(Zinkhan, 2007:285). "Örgütsel fonksiyon" ifadesi, pazarlamanın kişilerin sorumluluğunda
olmadığını vurgulamakta ve kişi veya departmanlarla sınırlandırılamayacağı, bir örgüt
tarafından benimsenmesi gereken bir felsefe olarak ele alınmasının gerekliliğinden söz
etmektedir. Ayrıca, "paydaşlar" ifadesiyle kastedilen pazarlama faaliyetleriyle ilişkili tüm
taraşar olmasına karşın, ifadenin daha ziyade ortakları, yatırım bankalarını, perakendecileri,
müşterileri ve benzeri taraşarı kapsadığı belirtmektedir (Mick, 2007:290).
2006 yılının Mayıs ayında APB daha önceden geliştirmiş olduğu pazarlama
tanımlarını revize etmek ve yeni bir tanım ortaya koymak amacıyla uyarlama sürecini
başlatmıştır (Gundlach, 2007:249). Bu süreç sonucunda Haziran 2007'de, APB tarafından
aşağıda verilen pazarlama tanımına ulaşılmıştır (Hunt, 2007: 281):
"Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade
eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir dizi kurum
ve süreçten meydana gelen, örgütler ve bireyler tarafından yürütülen bir
faaliyettir".
Ekim 2007'de Shelby Hunt (Texas Tech University), Don Lehmann (Columbia
University), Wayne McCullough (Daimler-Chrysler), James Peltier (University of
Wisconsin), Ric Sweeney (University of Cincinnati), Joan Treistman (M/A/R/C Research),
William Wilkie (University of Notre Dame), Becky Youngberg (American Marketing
Association), George Zinkhan (University of Georgia)'dan oluşan APB Yönetim Komitesi
yukarıdaki tanımda yer alan "örgütler ve bireyler tarafından yürütülen" ifadesini
kaldırarak aşağıdaki tanımı kabul etmiş ve internet sayfasında ilan etmiştir
(http://www.marketingpower.com/ AboutAMA/ Pages/ Definition of Marketing.aspx?sq=
definition+marketing). Buna göre de pazarlama tanımı aşağıdaki şekline kavuşmuştur:
"Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade
eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir faaliyet, bir
dizi kurum ve süreçtir".

1.2. Pazarlamanın Gelişimi
Yirminci yüz yılın ilk üççeyreğinde geleneksel pazarlama üzerinde odaklanıldığı, son
çeyreğinde ve özellikle son çeyreğin son 10 yılından itibaren ise başta ilişki pazarlaması
olmak üzere diğer pazarlama yaklaşımlarına odaklandığı görülmektedir (Alabay, 2008).
19.Yüzyıl, üretim/ürün odaklı işletmelerin var olduğu bir dönemi içermektedir. Bu dönemin
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en belirgin özelliği, işletmelerin sadece ürünü üretip müşterilerinin satın almasını
beklemeleridir. Müşteri ile ilgili hiçbir bilgi değerlendirilmemekte, müşteriye ürünü satmak
için çaba sarf edilmediği görülmektedir. Çünkü işletmeler, müşterilerin ihtiyaçlarını tam
karşılamayan ve nitelik açısından yeterli olmayan ürünler üretse bile satabilmektedir. Modern
pazarlamaya kadar pazarlamanın gelişim süreci, üretim/ürün, satış ve pazarlama olmak üzere
3 ayrı dönemden oluşmaktadır.
Tablo 1.1: Pazarlamanın Gelişim Süreci

Üretim Yaklaşımı
Üretim yaklaşımı içerisinde, işletmeler odak olarak daha çok üretimi
benimsemişlerdir. Bu açıdan işletmeler, üretim hattını geliştirmeye ve ürettikleri ürünlerin
dağıtımını arttırmaya yönelmişlerdir. Özellikle tüketicilerin talebinin, arzın üzerine çıktığı
dönemlerde, işletmeler bu talebi karşılamak üzere üretimlerini arttırmışlardır. Ayrıca fiyat
konusunda maliyetleri düşürmenin çaresini de üretimi daha fazla arttırmakta bulmuşlardır. Bu
yaklaşımın hakim olduğu dönemi özetleyen söz “ne üretirsem satarım” dır. Üretilen mal ve
hizmetlere karşı talep arzdan fazladır. Üretilen malların satış sorunu yoktur. Kitlesel üretime
geçiş aşamasıdır. Tüketici istek ve gereksinimleri ikinci plandadır.

Satış Yaklaşımı
Bu dönemde rekabet artmıştır. Üretilen malların satışı zorlaşmaya başlamıştır. Üretilen
mal ve hizmetlerin arzı, talebi aşmaya başlamıştır. Tüketici istek ve gereksinimleri hala ikinci
plandadır. Üretim yaklaşımından farklı olarak ürünlerin üretildiği görüşü yerine, satıldığı
görüşüne dayanmaktadır. Malları üretmenin değil, satmanın büyük sorun olduğu; işletmelerin
yoğun bir biçimde tutundurma çabalarına yöneldiği bu dönemde, işletme yönetiminde satışın
ve satış yöneticilerinin önemi ve sorumlulukları artmıştır. Tipik düşünce tarzı “ne üretirsem
onu satarım, yeter ki satmasını bileyim” şeklinde ifade edilebilir. Aldatıcı – yanıltıcı reklam
ve beyanlara yoğun olarak başvurulan bir dönemdir.
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Pazarlama Anlayışı
Üretilmiş malı ne pahasına olursa olsun, yanıltıcı ve aldatıcı yollara bile başvurarak
satmanın sağlıklı ve uzun vadeli bir işletme-tüketici ilişkisine imkân vermediğinin zamanla
açık-seçik bir biçimde ortaya çıkmasıyla, 1950’lerin ortalarında bazı işletmelerde pazarlama
anlayışı uygulaması gelişmeye başlamıştır. Kısaca, “tüketiciyi tatmin ederek kar sağlama”
diye ifade edilebilen bu anlayış, 1960’larda bazı ve 1970’lerde, başta ABD olmak üzere
gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmıştır. Kitlesel üretimde artış söz konusudur. Rekabet
yoğunlaşmaya başlamıştır. Mal ve hizmetlerin arzı, talebi önemli ölçüde aşmaya başlamıştır.
Tüketicilerin istekleri göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır. Firmaların bünyelerinde ilk
kez pazarlama bölümleri kurulmaya başlamıştır.

Toplumsal Pazarlama Anlayışı
İşletmeler topluma karşı sorumluluk duymaya başlamışlardır. Tüketici hakları
gündeme gelmiştir. Kardan önce tüketici gereksinimlerini ön plana alınmıştır. Tüketiciyi
yönlendirmekten çok bilgilendirme ilkesi geçerli olmaya başlamıştır. Toplumsal refah ön
plana çıkmaktadır. Pazarlama anlayışına, sosyal sorumluluğu ihmal ettiği, müşterileri tatmin
etse de, genelde toplumsal sorunlara karşı duyarsız kaldığı eleştirileri yöneltilmiştir. Bu
çerçevede, 1970’lerin ortaları ve özellikle 1980’lerin sosyal ve ekonomik şartları, tüketici
hoşnutsuzluğu, çevre sorunları, doğal kaynakların tamamen tükenme tehlikesi, çeşitli hukuki
ve politik etkiler, pazarlama yönetimini beşeri ve toplumsal yöne; sosyal sorumluluk
anlayışıyla hareket etmeye, hayat standardından, hayatın kalitesine önem vermeye doğru
itmeye başlamıştır.
Sadece satışla ilgili faaliyetlerin değil, çeşitli bölümlerde dağınık olarak yer alan tüm
pazarlama ile ilgili faaliyetlerin artık bir pazarlama bölümü altında bir araya getirilmesi
gerekli görülmüştür.

1.3. Pazarlama ve Marka
Modern pazarlama anlayışı; işletmelerin artık, ürettikleri mallar yerine tüketicilerin
gereksinimlerine yönelik bir anlayışa sahip olmalarını gerektirir. Tüketiciler, artık yalnızca
reklam mesajları ile etkilenmeyecek kadar karmaşık ve yoğun bir yaşam tarzına sahip
olmuştur. Bundan böyle işletmeler pazar alanına, tüketicilerin arzularını karşılayacak
farklılaştırılmış ürün kişilikleriyle, yani yarattıkları markalarla, modern (bütünleşik)
pazarlama iletişimi disiplinlerini temel alarak çıkmak zorundadırlar.
Bu pazarlama anlayışında, işletmelerin kendilerine sormaları gereken sorular ise;
•
•
•
•
•

“Ne üretmeliyim ki satabileyim?
Nerede üretmeliyim ki satabileyim?
Hangi fiyattan satabilirim?
Hangi koşullarda üretim yapmalıyım?
Ne kadar üretirsem satarım?
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Ürünlerimi nerelerde satmalıyım?” gibi soruların yanında;
• Ürünlerimi hangi markalama stratejisi ile pazara sunabilirim?
• Hedef aldığım pazar segmenti (bölümü) nedir?
• Hedef aldığım pazar bölümüne sunacağım markanın kişiliği, sembolü ve
organizasyonel
• yapısı ne olmalıdır?
• Marka konumlandırmasını hangi bütünleşik pazarlama araçları ile gerçekleştireceğim?
Firmalar bu gibi sayısı çoğalabilecek karmaşık sorularla karşı karşıya kalacaklardır.
Pazarlama; tüketicilerin mevcut ya da tatmin edilmemiş ihtiyaçlarını, isteklerini,
arzularını ve beklentilerini belirleyerek bunları tatmin edecek malların, hizmetlerin, fikirlerin,
çözümlerin
tanımlanmaların,
üretilmelerini,
fiyatlandırılmalarını,
dağıtılmalarını,
tutundurulmalarını ve satışlarının gerçekleştirilmelerini kapsayan bir süreçtir. Bir başka
deyişle, pazarlama, talep keşfetme ve bu talebi karşılamaktadır. Bu nedenle de, pazarlama,
tüketici yaratma faaliyeti olarak da tanımlanabilmektedir. Bu süreç, aşağıdaki şekildeki gibi
gösterebilir:
Şekil 1.1: Pazarlama Süreci

Pazarlamacı
Pazarlamacı

Tüketicilerintatmin
tatminedilmemiş
edilmemiş
Tüketicilerin
ihtiyaç,istek,
istek,arzu
arzuvevebeklentilerini
beklentilerini
ihtiyaç,
belirler
ve
tanımlar.
belirler ve tanımlar.

Bu tanımlamaya uygun malları
geliştirir.

T
Ü
K
E
T

Pazarlama stratejilerini belirler.
Fiyat
Fiyat
Hizmet
Hizmet
Dağıtım
Dağıtım
Tutundurma
Tutundurma
Odaklanma
Odaklanma
Konumlandırma
Konumlandırma
İlişkileri geliştirme
İlişkileri Geliştirme

İ
Satışa
Satışasunar.
sunar.

C
i

Sonuçları
Sonuçları
değerlendirir.
değerlendirir.

Pazarlama sürecinde yer alan ürünü hedef tüketici gruplarını tatmin edecek hiçimde
oluşturma ve sunmada önemli faaliyetlerden biri, ürüne rakiplerin ürünlerinden farklı ve
onlarınkinden daha güçlü bir marka yaratmayı başarmaktır.

Pazardaki güç dengelerinin değişmesi, yoğun olarak yaşanan rekabet olgusu, tüketici
eğilimlerindeki değişim, küreselleşme ile değişen ekonomik yaklaşımlar ve teknoloji
alanındaki değişmelerin ortaya çıkardığı “Bütünsel ya da Bütünleşik Pazarlama İletişimi”
yaklaşımı günümüz pazarlama disiplininde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir
öneme sahiptir.
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Bu bağlamda marka, ürünlerin birbirleri ile neredeyse aynı fonksiyonları yerine
getirdiği günümüz rekabet dünyasında ürünler arasında farklılaşmada kullanılan bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarlamanın gelişimine paralel olarak yıllar içerisinde
markanın da önemi artmaktadır. Geçmişte bir ürünün sahip olması gereken özelliklerden biri
“iyi bir marka ismi olması” gibi basit bir ifade ile pazarlama kitaplarında yer alan konu,
günümüze marka yönetimi olarak başlı başına işletme ve pazarlama yöneticilerinin yönetmesi
gereken en önemli işletme değerlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir markanın özellikleri, pazarlama karması (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma,)
kullanılarak yaratılır. Pazarlama karmasını etkin kullanımı markanın da etkinliğini artırır. Bu
anlamda pazarlama ve markanın birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu bilmek, markanın
başarısının pazarlama başarısına bağlı olduğunu anlamak açısından son derece önemlidir.
Pazarlamanın tüketici davranışını anlama çabaları, hedef kitle ile marka arsında bağ
kurulması çabalarının da temelini oluşturur. Zira tüketicilerin marka tercihlerinde kendilerini
en iyi yansıtacak veya ulaşmak istedikleri karakteristik özellikleri taşıyan markaları tercih
ettikleri bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan tüketici tarafından anlaşılmaya maruz kalan bu
marka özellikleri son derece sübjektiftir. Anlaşılması güç olan bu yön, kişinin doğumundan
itibaren süregelen ve kişinin hayatının son bulmasına değin sürecek olan bir yığın kişisel
gelişim faktörüne bağlı olacaktır. Kişi doğumundan itibaren; cinsiyeti, içinde büyüdüğü aile
ve yakın çevresindeki değer anlayışıyla, almış olduğu eğitimle, dâhil olduğu sosyal gruplar,
doğal gruplar, iş grupları, mesleği, geliri, beğenileri, dünya görüşü, içinde yaşadığı ülkenin
meseleleri ve daha genel anlamda dünya meselelerinden etkilenirken, kendine ait bir kimliği
oluşur.
Böylelikle kişi, yine kendince ekonomik, siyasal, sosyal ve sanatsal bakış açısını
içinde bulunduğu toplumda ifade yeteneğini geliştirir. Bunların yanı sıra kendi beğenilerini,
(gerek etki altında kalarak ya da kalmayarak ama geçmişten getirdiği öğretilerle beslediği)
estetik anlayışını ortaya koyarak bir markayı satın alma, almama ya da kendisinde değer
yaratmış bir markanın sürekli satın alıcısı olmaya karar verir. Bu nedenle;
“Bir markanın gücünde iki temel yapı taşı vardır: Mantığa ve performansa bağlı
yararlar ile duygusal ve imaja bağlı yararlar”.
Bu iki yararın toplamı, markayı açıklamaktadır. Markanın anlaşılması güç olan yanı
yukarıda da açıklamaya çalıştığımız, duygusal ve imaja bağlı olan yönüdür. Markanın bu
özelliği tüketiciler ile olan sağlıklı iletişimi yaratacaktır.

1.4. Markalamanın Önemi
Marka bir firmanın en değerli parçasıdır. Çünkü firmanın sahip olduğu marka, onun
benzer ürünler üreten firmalardan kolayca fark edilmesini sağlar. Marka; firmalara ürünleri
için spesifik imajlar geliştirmesine yardımcı olurken rakipler tarafından taklit edilmemesine
yardımcı olan bir etkendir.
Tüketiciler için marka, ürünün etiketi, ambalajı, rengi, dizaynı, kalitesi ve tüketiciye
sunduğu yararların bileşkesini veren bir unsurdur. Tüketiciler satın aldıkları ürünü
beğenmişler ve kendileriyle özdeşleştirmişlerse; o ürünü yani markayı tekrar satın alırlar.
Beğenmemişler ise; o ürünü ya da markayı satın almaktan kaçınırlar. Marka ürünün nerede,
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hangi bölgede üretildiğini gösteren, bununla birlikte kalite güvencesi ve ürün garantisini
içeren bir unsurdur. Müşteriler için, sahip oldukları ve sürekli aldıkları ürün markaları
kendilerine prestij sağlar. Birçok insan için; Benetton giymek, BMW arabaya binmek, Rolex
saat takmak bir ayrıcalıktır.
Firma, marka sayesinde kendini alıcılara ifade etme imkânı bulur. Markalı ürün
dükkânlarda sergilendiği sürece, firmanın tanıtımını ve reklamını yapmış olur. Marka
olmadan üretici ve satıcılar reklamdan daha az yarar sağlayabilir, hatta bazı ürünlerin marka
olmadan tanıtılabilmesi mümkün değildir.
Markalama, firmanın mevcut ürünlerinin bir şemsiye altında aynı isimle
pazarlanabilmesine olanak sağlar. Örneğin Arçelik markalı ürünler, Arçelik şemsiyesi altında
pazarlanırlar. Bu da firmaların tutundurma maliyetlerini düşürür. Ayrıca markalama;
firmaların pazarda tutunmasını ve tüketicilerin markaya karşı bağlanmalarını kolaylaştıracak
marka bağlılığının yaratılmasını sağlar.
Belli bir markayı tercih eden tüketiciler, sürekli markaya bağlı kaldıklarında (marka
değerliliği oluştuysa) firma, markasına sadık tüketiciler sayesinde belirli bir kâr marjını korur
ve fiyat stratejisi oluşturmakta güçlük çekmez.
Marka, aslında işletmenin çalışması için zorunlu herhangi bir donanım gibi
değerlendirilebilir. İşletmenin marka yöneticisi, bir marka oluşturduğu ve bu yüzden de
markanın değeri arttığında aslında işletmenin toplam değeri artıyor demektir.
Etkili bütünleşik pazarlama stratejisi ile konumlandırılmış ve tüketici bağımlılığını
kazanmış markanın, şirketin gelişmesinde ve büyümesinde olumlu bir etki yapacağı
kaçınılmaz bir gerçektir.

1.5. Markanın Fonksiyonları
Bir işaretin marka olarak kabul edilebilmesi için bazı özellikler göstermesi
gerekmektedir. Bir marka temel olarak, ayırt edicilik, menşei gösterme, kaliteyi garanti etme
ve reklam işlevlerine sahip olmalıdır. Yasaman ise markanın, menşei gösterme, ayırt edicilik,
kaliteyi garanti etme, reklam, alıcıyı çekme ve itibar işlevleri olduğunu belirtmiştir. Marka
fonksiyonları, tüketicilerin markaya ilişkin pazarlama faaliyetlerine karşı tepki vermelerinde
büyük rol oynadıklarından dolayı firmalar için önem taşımaktadırlar. Marka tanımında olduğu
gibi literatürde markanın fonksiyonlarını tanımlamada da farklı ayırımlara gidilmiş olmakla
birlikte, bu fonksiyonlar temelde dört başlık altında toplanabilir.

1. Ayırt Edicilik Fonksiyonu
Ayırt edicilik bir markanın en temel unsurlarından birisi olmasının yanısıra markanın
asli fonksiyonlarının da başında gelir. Nitekim 556 Sayılı KHK'nın 5. md. ile marka olarak
tescil edilebilecek işaretler sayılmış ve maddede öncelikle işaretin “ayırt edici” olması
gerektiği vurgulanmıştır. Markanın marka olabilme özelliğinin belirlenmesine ve marka
hakkına yönelik ihlâllere yönelik geliştirilen tedbirlerin büyük bir bölümü markanın ayırt
edicilik fonksiyonu üzerine tesis edilmiştir. Bu fonksiyon vasıtasıyla bir işletmenin mal veya
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hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesi, sahibi olan firmaya
pazarlama, tüketicilere ise seçim yapma imkânı verir.

2. Kaynak (Menşei) Gösterme Fonksiyonu
Markanın önemli işlevlerinden bir tanesi de, bir malın hangi işletme tarafından
üretildiği yahut piyasaya sunulduğunu, bir hizmetin hangi işletme tarafından yürütülmekte
olduğunu gösteren kaynak gösterme işlevidir. Fakat markanın kaynak gösterme işlevi, ilk
zamanlarda markanın en önemli işlevi olarak kabul edilmekte iken günümüz piyasa koşulları,
lisans-franchise sözleşmelerinin yoğunlaşması, ortak marka kavramının ortaya çıkması gibi
faktörler sebebiyle önemini giderek kaybetmiştir. Bu kapsamda markanın kaynak gösterme
işlevi, yerini malın hüviyeti işlevine bırakmış ve marka işletmelerin mallarını değil, doğrudan
doğruya malların birbirinden ayırt edilmesine hizmet etmeye başlamıştır.

3. Reklam Fonksiyonu
Reklam fonksiyonu markanın ekonomik hayattaki bir diğer önemli fonksiyonudur.
Ayırt edicilik ve kaynak gösterme fonksiyonunun sonucu olarak, marka üretici ile tüketici
arasında bir bağ kurulmasına katkı sağlamakta ve firmalar markalarının bilinirliği oranında
reklam fonksiyonunu kullanarak bu bağı kuvvetlendirmek istemektedirler. Nitekim tüketici,
markayı reklam aracılığıyla tanımakta, ilgili ürüne yönelik talebi reklam vasıtasıyla
olmaktadır.

4. Garanti fonksiyonu
Garanti fonksiyonu, malın belli bir kalitede üretilmesini, diğer bir deyişle verilen
hizmetin aynı kalitede sunulmasını ifade etmektedir. Bu suretle müşteri, aynı marka altında
sunulan tüm mal ve/veya hizmetin eşdeğer kalite ve nitelikte olacağını varsayar. Bununla
birlikte garanti fonksiyonu salt kaliteyi güvence altına almamaktadır. Üreticiler aynı marka
altında piyasaya sundukları ürünlere göre bazen kalitenin garantisi işlevini yerine getirirken,
bazen de tasarımın, kullanım kolaylığının, fiyatının ya da güvenliğinin garantisini tesis
etmektedir.
Yukarıda sayılan temel marka fonksiyonlarına ek olarak Kapferer, müşterinin bakış
açısından markanın çekiciliğini ve değerini doğrulayan birkaç marka fonksiyonunu aşağıdaki
gibi ele almıştır:
• Tanıtım
Markanın açık bir şekilde anlaşılmasını ve tanınmasını sağlamaya yönelik başlıca
mekanik fonksiyondur. Tanıtım, markanın özü ile ilgili olup, karar süreci ve değerlendirmede;
hızlı seçme ve zaman kazanmada alıcıya yardımcı olur.
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• Uygulanabilirlik
Markanın uygulanabilir ve geçerli olmasını sağlamaya yönelik başlıca mekanik
fonksiyondur. Uygulanabilirlik, markanın özü ile ilgili olup, yeniden satın alma, hızlı seçim
ve zaman kazanımına yönelik satın alma sürecinde alıcıya yardımcı olur.
• Garanti
Temel marka garanti fonksiyonu, satın alma ve tüketim yeri ve zamanına
bakılmaksızın algılanan riski azaltmaktır.
• Optimizasyon
Temel marka optimizasyon fonksiyonu, kendi sınıfında en iyi çözüm olanı en düşük
toplam mülkiyet maliyeti karşılığında en iyi ürünü sunarak algılanan riski azaltmaktır.
• Kimlik
Temel marka kimlik fonksiyonu, öz imajın ve/veya marka imajının onaylanması
yoluyla algılanan riski azaltmaktır.
• Süreklilik
Süreklilik, bağlılık nedeniyle uzun bir süre içinde marka yakınlığının yarattığı
duygusal bir memnuniyet fonksiyonudur.
• Hedonistik
Hedonistik, duygusal bir memnuniyet fonksiyonudur; marka çekiciliği, logosu,
iletişimi ve tecrübeye dayalı hizmet bedelinin yarattığı keyiftir.
• Etik
Etik, markanın paydaşları ve çevre ile ilgili sorumluluğuna yönelik duygusal bir
memnuniyet fonksiyonudur.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pazarlamanın tanımı ve gelişimi ele alınmıştır. Pazarlamanın gelişiminde
markanın gereği ve önemi irdelenerek, markanın sahip olduğu fonksiyonlar tanıtılmıştır. Bu
bölüm bu bilgiler ışığında, gelecek bölümlerin daha iyi anlaşılması noktasında temel teşkil
etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 1985 tanımıdır?
a) Pazarlama, üreticiden tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan işletme
faaliyetleridir.
b) Pazarlama, üreticiden tüketici veya kullanıcıya doğru yönlendirilen işletme faaliyetlerinin
yerine getirilmesi ve malların ve hizmetlerin akışını sağlayan olaylardır.
c) Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren işletme faaliyetlerinin
yerine getirilmesidir.
d) Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana
çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve
tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir.

2) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 2004 tanımıdır?
a) Pazarlama, örgüt ve paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde müşteriler için değer yaratmak,
iletmek ve ulaştırma ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir örgütsel fonksiyon ve bir
dizi süreçtir.
b) Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana
çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve
tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir.
c) Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden
önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir dizi kurum ve süreçten
meydana gelen, örgütler ve bireyler tarafından yürütülen bir faaliyettir.
d) Pazarlama, üreticiden tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan işletme
faaliyetleridir.

3) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 2007 tanımıdır?
a) Pazarlama, örgüt ve paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde müşteriler için değer yaratmak,
iletmek ve ulaştırma ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir örgütsel fonksiyon ve bir
dizi süreçtir.
b) Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana
çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve
tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir.
c) Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden
önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir dizi kurum ve süreçten
meydana gelen, örgütler ve bireyler tarafından yürütülen bir faaliyettir.
d) Pazarlama, üreticiden tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan işletme
faaliyetleridir.
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4) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın ilk tanımıdır?
a) Pazarlama, üreticiden tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan işletme
faaliyetleridir.
b) Pazarlama, üreticiden tüketici veya kullanıcıya doğru yönlendirilen işletme faaliyetlerinin
yerine getirilmesi ve malların ve hizmetlerin akışını sağlayan olaylardır.
c) Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren işletme faaliyetlerinin
yerine getirilmesidir.
d) Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi meydana
çıkarabilmek için mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtımı ve
tutundurulmasına yönelik planlama ve uygulama sürecidir.

5) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından birisi değildir?
a) Ürün

b) Lojistik

c) Fiyat

d) Tutundurma

6) Aşağıdaki kavramlardan hangisi pazarlamanın 2004 yılındaki tanımında ilk defa
kullanılmıştır?
a) Paydaş

b) İşletme

c) Örgüt

d) Organizasyon

e) STK

7) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın gelişim sürecindeki evrelerden birisi değildir?
a) Üretim

b) Satış

c) Tüketim

d) Pazarlama

8) Aşağıdakilerden hangisi markanın fonksiyonlarından birisi değildir?
a) Ayırt edicilik

b) Menşei Gösterme

c) Reklam

d) Ucuzluk

9) Aşağıdakilerden hangisi “malın belli bir kalitede üretilmesini, diğer bir deyişle verilen
hizmetin aynı kalitede sunulması” biçiminde ifade edilen marka fonksiyonudur?
a) Ayırt edicilik

b) Menşei Gösterme

c) Reklam

d) Garanti
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10) Aşağıdakilerden hangisi “bir malın hangi işletme tarafından üretildiği yahut piyasaya
sunulduğunu, bir hizmetin hangi işletme tarafından yürütülmekte olduğunu gösteren kaynak
gösterme işlevi” biçiminde ifade edilen marka fonksiyonudur?
a) Ayırt edicilik

b) Menşei Gösterme

c) Reklam

d) Garanti

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) a, 7) c, 8) d, 9) d, 10) b
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2. Markanın Önemi ve Marka İle İlgili Kavramlar
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka tanımları ve marka ile ilgili kavramlar ele alınarak
açıklanmaktadır. Marka tanımları kronolojik biçimde ele alındıktan sonra, kısaca içeriği ele
alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Marka dendiğinde aklımıza ne gelir?
2) “Marka ve ürün aynı şeylerdir” yargısını tartışınız.
3) “Her markanın ürüne ihtiyacı vardır ama ürünün markaya ihtiyacı yoktur” yargısını
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Marka tanımları, içeriği,
markanın faydaları, marka İleride yer alan konularda
ile ürün arasındaki farklar ile bulunan kavramlar hakkında
marka ile ilişkili kavramlara temel oluşturulmaktadır.
değinilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Marka

•

Mark ve Ürün Farkı

•

Marka Denkliği

•

Marka Sermayesi

•

Logo

•

Marka Kimliği
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Giriş
Günümüzün iş dünyasının en büyük problemlerinden bir tanesi pek çok firmanın marka
kavramını ürüne isim vermekle sınırlı olarak görmesidir. Markanın ürünle benzer veya aynı
şeyler olduğunu iddia edenler ise zaman içinde gerçeği kavrama noktasına gelmiştir. Bu
bölümde markanın ne olduğu tanımlandıktan sonra üreticiler, aracılar, tüketiciler ve ülke
açısından sağladığı faydalar açıklanmaktadır. Marka ve ürün arasındaki farklar değinildikten
sonra marka ile ilişkili kavramlara yer verilmektedir.
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2.1. Markanın Önemi
Neden markalar bizim hayatımızda bu kadar önemli bir yer tutuyor? Neden bazı
markalar bizim için birer “arzu nesnesi” olmuş durumda? Neden çok beğendiğimiz markalarla
karşılaşınca, soğukkanlı duruşumuzu kaybedip bir çocuk gibi heyecanlanırız? Markaların
önemi, bizim kimliklerimizi oluşturmamıza yardım etmesinden kaynaklanır. İster hoşumuza
gitsin ister gitmesin markalar, kendimizi ifade etmemizden sosyal bağ kurmamıza kadar
birçok işlev üstlenir. Yaşadığımız tüketim kültüründe, markalar vazgeçilmezdir. Aldığımız
ekmeğin türünden (organik, çavdar, taş fırın, tam buğday, francala…) tutun da kullandığımız
arabanın modeline kadar seçtiğimiz ya da reddettiğimiz bütün markalar, bizim modern
dünyadaki yerimizi belirlememize yardımcı olur. Markalar bizim “kim olduğumuzu” yani
“kimliğimizi” ifade eder.
Eskiden markadan beklenen sadece vaat ettiği işlevi yerine getirmesi iken bugün
tüketiciler, markaların toplumsal duruşunu, çevre konularına nasıl yaklaştığını, hangi tarz
sahibi olduğunu bilmek ve daha birçok konuda bilgi edinmek istiyorlar. Eğer marka, olmak
istedikleri “kimlikle” örtüşüyorsa onu kendi repertuarlarına alıyorlar, aksi takdirde markayı
reddediyorlar.
Markaların psikolojik, sosyal ve kültürel boyutlarından ayrı bir şekilde incelenmesi
mümkün değil. Markaların fiyat ve fonksiyonlarının ötesinde, sınıf ve statü gibi sosyolojik;
motivasyon ve alışkanlık gibi psikolojik; zevk ve anlam gibi antropolojik değişkenlerini
anlamalıyız. Anlamalıyız, çünkü markaların kendileri kadar onların bize sunduğu anlamı
tüketiyoruz.

2.2. Markanın Sağladığı Faydalar
Marka bir firmanın en değerli parçasıdır. Çünkü firmanın sahip olduğu marka, onun
benzer ürünler üreten firmalardan kolayca fark edilmesini sağlar. Dünyada son 30 yılda
önceki 5000 yılda üretildiğinden daha fazla enformasyon üretilmiştir, İngiltere’de bir çocuk
18 yaşına geldiğinde 140,000 TV reklamı görmüş olmaktadır. NY Times’ın bir hafta sonu
nüshası, 17.yy İngiltere’sinde ortalama bir insanın yaşamı boyunca karşılaşabileceğinden daha
fazla bilgi içermektedir. İnsanlar öğrendiklerini sandıkları şeylerin %80’ini 24 saat içinde
unutmaktadırlar. Bunca bilginin arasında farklılaşma ancak markalaşma ile mümkün
olabilmektedir.
Marka; firmalara ürünleri için spesifik imajlar geliştirmesine yardımcı olurken rakipler
tarafından taklit edilmemesine yardımcı olan bir etkendir. Markanın, pazarlama sistemi
içerisinde yer alan taraflara farklı düzeyde faydaları vardır:
•

Ürünü diğerlerinden ayırır

•

İşletmeler arasındaki rekabeti artırır

•

Ürün için orijin ve kaynak gösterir

•

Tüketicide marka imajının yerleşmesini sağlar

•

Reklâm ve tanıtım aracı olarak kullanılır
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•

Kalite unsuru olarak kullanılır

•

Mamul ile ilgili garanti sağlar

Firmalar, tüketiciler, aracılar ve ülke açısından markanın faydaları şu şekilde
sıralanmaktadır:

2.2.1. Markanın Firmalar Açısından Faydaları
Markanın firmalara sağladığı faydalar şu şekilde sırlanabilir:
1.Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir. Reklam ve
promosyon stratejileri ile firma markası tüketiciler tarafından daha kolay
anımsandığından ürünün talebinin artmasında etkilidir.
2.Firma ve ürün imajının yerleştirilmesini sağlar. Belli bir ürünle isim yapmış ya
da tüketicilerin hafızasında yer eden bir markanın aynı isimle çıkardığı başka bir ürüne
tüketicilerin güven duymasını kolaylaştırır. Örneğin; Arçelik buzdolabından memnun
kalmış tüketici Arçelik’in piyasaya sunduğu bulaşık makinesini satın alır çünkü
hafızasında firma imajı ve markası olumlu bir biçimde yer etmiştir.
3.Marka firmanın satışlarını ve rekabet gücünü arttırır. Nike spor ayakkabıları
satın alan ve bu markanın kendilerini diğerlerinden farklı hissettirdiğini düşünen
tüketicilerin markaya olan bağlılıkları sayesinde firmanın satışları artar ve markayı
sürekli tercih eden müşterilere sahip olan firmanın pazardaki rekabet gücü artar.
4.Piyasada daha önce başarılı olmuş bir marka, ürün hattına yeni ürünlerin
eklenmesini kolaylaştırır. Örneğin; Renault markası altında Broadway, Megane ve
Fairway gibi ürünlerin ürün hatlarına başarılı bir şekilde ilave edilmesi gibi.
5.Pazarda başarılı olmuş bir marka, rakiplerinden ayrı bir fiyat stratejisi takip
eder. Tüketici kendisiyle özdeşleştirdiği kendisine yakıştığını düşündüğü ya da
kendisine prestij kazandırdığını düşündüğü Lee marka blue jeans’e aynı kalitede başka
bir ürüne oranla daha fazla ödemeyi kabullenir. Bu durumda firmanın rakiplerine
oranla daha kolay fiyat stratejisi uygulamasını sağlayacaktır.
6. Piyasada başarılı olmuş bir marka, aracı kuruluşların o ürüne piyasa
fiyatından farklı fiyat koymasını engeller. Piyasada tutulan bir marka tüm aracılarda
kendi etiket fiyatını uygulayacaktır.
7. Marka tescil edilerek yasal bir konum kazanır ve marka sahibine yasal bir
güvence sağlar.
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2.2.2. Markanın Tüketiciler Açısından Faydaları
Markanın tüketicilere sağladığı faydalar şu şeklide sıralanabilir:
1.Marka, tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirir ve malın tanınmasını sağlar.
2.Marka, tüketicinin kalite garantisidir.
3.Marka, ürünün tanınmasına yardımcı olurken diğer ürünlerle de karıştırılmasını
önler.
4.Marka, tüketiciye ürünle ilgili özellikler konusunda güvence verir.
5.Eğer tüketicinin aldığı ürün markalıysa, tüketici sahip olduğu ürünün satış garantisi
hizmetlerinin, ürüne sahip olduktan sonra da devam edeceğini bilir.

2.2.3. Markanın Aracılar Açısından Faydaları
Markanın aracılara sağladığı faydalar şu şeklide sıralanabilir:
“Markanın üreticiye sağladığı yararlar aracı işletmeler için de geçerlidir. Bunun dışında aracı
işletmeler için markalama, özel bir önem taşıyabilir.
1.Perakendeciler pazarlama faaliyetlerini kontrol edebilmek için mallarını markalarlar.
Perakendecinin markasına bağlılık onu üretici markasının etkisinden kurtarır.
2.Perakendeciler, bir mağaza imajı yaratmak isteyebilir. Kendisinin üreticilerden daha
ucuza sattığını ifade eden markalaşma stratejisi ile tüketicileri kendisine çekebilir.
3.Kendi markasını kullanan dağıtım aracıları (perakendeciler), bağımsız üreticilerden
daha ucuza alım yapabilir.

2.2.4. Markanın Ülke Açısından Önemi
Ülkelerin uluslararası rolü, ekonomik güçleri ile o da sahip oldukları markalarla
yakından ilişkilidir. Bu açıdan bakıldığında, Uluslararasılaşmış bir marka ülkesine şu yararları
sağlar:
•
Ülke imajına katkı sağlar. IBM, ABD’ni çağrıştırır.
•
Ulusun ya da işletmenin başka markaların uluslararası pazarlara girmelerini
destekler.
•
Uluslararası bir marka o ülke insanının öz güvenini artırır.
•
Çoğalan uluslararası markalar ülkedeki istihdam ve dolayısıyla milli geliri
artırır
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2.3. Ürünün Tanımı
Geçmişte markayı tanımlamak günümüze göre çok daha kolaydı. Bunun nedeni de asıl
sorunun üretim ve ürün olmasından kaynaklanmasıydı. Pazarlamaya çok fazla ihtiyaç
duyulmuyordu. Ancak günümüzde ne istediğini daha iyi bilen bilinçli tüketiciye sadece
üretilen ürünü satmak gayretleri yeterli değildir. Dolayısıyla markanın tanımını yapmak da
güçleşmiştir.
Görülen odur ki bir marka bir üründen ve ürünün özelliklerinden daha çok sübjektif
değer yargılarına sahip bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak; marka, öncelikle bir
ürünün tüm özelliklerini simgeler ve bir ürünün tanımlanmasında en önemli araç olarak
karşımıza çıkar. Bir Colgate diş macunu, Porsche otomobil, Kanarya Adaları tatili, bir Volvo
tır’ı; bunların hepsi bir üründür. “Ürün, ihtiyaç ya da bir isteği karşılamak amacıyla
gerçekleştirilen tüketim ya da kullanım veya elde etmek ya da dikkat çekmek için bir pazara
sunulmuş olan her şeydir”. “Diğer bir tanımla “Ürün, bir ya da birden çok ihtiyacı karşılayan
fiziksel, kimyasal, psikolojik, estetik, sembolik ve öteki soyut ve somut faktörlerin bileşkesi
olarak tanımlanabilir”. Birçok ürün; otomobil, çamaşır makinesi, ayakkabı, kitap, ekmek gibi
fiziksel ürünlerdir. Fakat konser, tatil ve filmler gibi daha pek çok ürün hizmetlere girer.
Hizmeti üründen ayıran bazı önemli özellikler vardır. Hizmet soyuttur;
depolanamamakta, ambalajı yapılamamakta, standartlaştırma olamamakta (iş görene göre,
kalitesi değişebilmekte), bazı hallerde taşınamamakta, emek yoğun bir özellik arz
edilebilmekte ve bozulmamaktadır. Aynı zamanda; ürünler, politik kampanyalarda olduğu
gibi kişileri veya dünya futbol karşılaşmaları gibi olayları da kapsamaktadır. Örneğin;
başkanlığa soyunan adaylar da pazarlanabilir. Halk onları dikkatle takip eder, onlar için oy
verir ve onların programlarının desteklenmesi yoluyla sonuçta kendilerine verilen oylarla yine
adaylar kendilerinin sunmuş oldukları hizmeti ölçerler. Kanarya Adaları gibi bir yer de
pazarlanabilir. Orada tatil yapmak ve bir yer satın almak düşünülebilir. Sonuç olarak ürün;
fiziksel objeleri, hizmetleri, kişileri, yeri, organizasyonları ve fikirleri içine alır ve
pazarlanabilen her şey ürünü meydana getirir.
Marka yaratmak ve yarattıkları markanın rakiplerinden farklılaştırmak isteyen ürün
planlayıcıları ürünün üç seviyesini dikkate almak durumundadırlar. En basit seviye ürünün
özüdür. Öz ürün, ürün toplamının merkezini teşkil eder. Ürün özü, satış sonrası hizmet veren
ya da tüketicilerin bir ürünü satın aldıkları zaman elde ettikleri yararlardan meydana gelir.
Yani bir kadının ruj almasının nedeni rujun renginden çok rujun kendisidir ya da bir erkeğin
otomobil almasının nedeni otomobilin “sunroof sisteminden veya renginden çok” otomobilin
kendisidir.
Tüketiciler, bir ürünü satın alırken o ürünü değişik boyutlarda değerlendirirler. Bu
boyutlar marka kararları alınırken göz önünde bulundurulmalıdır. Bugün rekabet, ürünler ve
işletmeler ziyade onların ambalajları, hizmetleri ve markaları arasında sürmektedir.
Ürün planlayıcıları, ürünün özü etrafında gerçek ürünü inşa etmek zorundadırlar.
Şekilde de görüldüğü gibi gerçek ürün en çok beş karakteristiği içine almaktadır. Kalite
seviyesi, özellikler, stil, marka ismi ve ambalajlama gibi. Örneğin; Renault’un Tvvingo’su
gerçek bir üründür. Onun ismi, parçaları, stili özellikleri dizaynı ve diğer tanımlayıcılar, ürüne
özünü veren kombinasyonlardır. Firmalar için bu özelliklerde yaratılacak yüksek kalite
olgusu, rakiplerinin önüne geçme yoludur.

41

Şekil 2.1: Genişletilmiş Ürün Kavramı

Aşağıdaki şekilde de ürün boyutlarının sağlık hizmetleri açısından uyarlanması
görülmektedir. Şekilde çekirdek ürün diş sağlığı olarak ele alınmıştır. Gerçek ürün (maddi) ise
hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan araç, gereç, donanım, dişçi koltuğu, kliniğin kalitesi
gibi unsurlardan oluşur.

Şekil 2.2: Çekirdek ve Genişletilmiş Hizmet Kavramı
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Bir marka bu boyutları yansıtabilmelidir. Daha başka bir deyişle, marka bu boyutları
çağrıştırabilmelidir. Tüketiciler, nadiren işletmeyi satın alırlar. Onlar daha çok markayı satın
alırlar. O nedenle, pazarlama bileşeni olan ürün, markası ile temsil edilmekte ve talebi marka
yaratmaktadır.
Şekil 2.3: Marka Boyutları
Zenginleştirilmiş marka: Hizmetler, Teslim Kolaylıkları, Teknik destekler, garantiler

Uzatılmış marka: İsmi, logosu, ambalajı, tasarımı, algılanan kalitesi, ürün özellikleri,
kimliği, kişiliği, imajı, konumu
Uzatılmış marka: İsmi, logosu, ambalajı, tasarımı, Algılanan kalitesi, ürün özellikleri,
kimliği, kişiliği, imajı, konumu

Marka: Öz ürün; Tasarımı, Görünümü

Marka: Özürün; Tasarımı, Görünümü

2.4. Marka Tanımları
Markayı tanımlarken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ürünü rakip ürünlerden
ayırt etmek için kullanılan bir isimden ibaret görmektir. Aslında marka;
•

Hedef kitle ve ürün arasında kurulan ilişkidir

•

Her seferinde hedef kitleyle kurulan soyut, duygusal bağdır.

•

Kişilikli, karakterli, itibarlı insan özelliklerini taşır

•

Kalite güvencesidir

•

Tutkudur

Literatürde rastlanılan çeşitli marka tanımları şu şeklidedir:
Firma açısından;
Marka, satıcı veya satıcılar grubunun ürün ve/veya hizmetlerini tanıtmak ve
rakiplerden farklılaştırmak için tasarlanan bir isim, terim, işaret, sembol, tasarım veya
bunların bileşimidir. (AMA, 1960) (İşletme açısından)
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Tüketici açısından;
Marka, insanların satın aldığı ve memnun kaldığı “nitelikler topluluğu”dur. Ambler
(1992)
Genel olarak;
Marka, kendine özgü nitelikleri ile fark yaratan ve marka sahibi, müşterileri, ürün
bileşenleri ve ait olduğu firma olmak üzere birbirleri ile etkileşimli çeşitli alt sistemlerin
oluşturduğu bir üst sistemdir.
Hukuki olarak;
Marka; bağımsız, devredilebilen, özel değer taşıyan maddi bir servet varlığını ifade
eder.
556 Sayılı KHK: Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
göre;
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler,
şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya
benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü
işaretleri içerir. Markalar, ancak markalar siciline kayıtla hukuki varlık kazanır.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (OMP_ veya W_PO) yaptığı tanıma göre;
Marka; bir ticari ya da sınai bir kuruluşun ürünlerini başkalarından ayırt etmek için
kullanılan bir işarettir.
Marka;
Üreticiler için ürünlerin takibini ve kontrolünü kolaylaştıran,
Tüketiciler için pazarda ürünlerin tanınmasını, aranmasını ve ayırt edilmesini ve tekrar
satın alınmasını, değiştirilmesini mümkün kılan ürüne kimlik vermenin ötesinde ona anlam
katan, ürün ve şirketin değerini artıran önemli bir araçtır.

Marka, bir satıcının veya satıcıların, ürünlerinin veya hizmetlerinin tanımlanmasını
sağlayan ve rakiplerinden ayıran, bir isim, işaret ,terim, sembol ,dizayn veya bunların
bileşenlerinden oluşan bir kavramdır. (Kotler)
Zamanla işletmeyle tüketici arasında bir anlaşmaya dönüşen marka, ürünlere bir
anlam yükler, ürünlerin geliştirilmesinde yön gösterici rol oynar ve dünü ile yarını ifade eder.
(Kapferer)
Marka, bir ürün, hizmet ya da şirket hakkında sahip olunan bilgilerin toplamıdır.
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Markanın bir değer ölçüsü, imajlar, vaatler ve bütün tutumların bir araya getirilmesi
olduğunu, anlamlı bütünden ziyade öğe ve kısımlardan oluşan terimlerle anlaşıldığı
görülmektedir. (Aaker)
Bu açıklamalar neticesinde markanın tanımını şu şekilde ifade edebiliriz:
Marka, üreticinin tüketiciye taahhüdüdür.
Bir markayı marka yapan özellikler gerçek veya hayali, rasyonel veya duygusal,
görülebilen veya görülmeyen özellikler olabilir.

2.5. Marka İle Ürün Arasındaki Fark
Marka konusunun önemli isimlerinden biri olan Walter Londor’a göre “ürünler
fabrikalarda üretilir, markalar ise zihinlerde yaratılır.”
Marka ile ürün arasındaki farklılık “eklenen değer” ile açıklığa kavuşmaktadır.
Eklenen değer, tüketicilerin dile getirmekte güçlük çektiği duygusal değerler olarak
açıklanabilir. Eklenen değer açısından bir marka, ürünün kendisini, ambalajını, marka adını
içerdiği gibi, reklamcılık ve diğer iletişimlerle bütüncül sunumundan oluşur. Ürünlere eklenen
değer aracılığıyla yüklenen anlamlar, ürünleri ve markaları kullanım değerinden sembolik bir
değere taşımaktadır.
Aktuğlu (2004,s.15) ürün ve marka arasındaki farkı aşağıdaki gibi şematize etmiştir.
Şekil 2.4: Ürün - Marka Karşılaştırması

45

Yine bir başka karşılaştırmada aşağıdaki tabloda markanın üründen farkı özetlenmiştir.

Tablo 2.1: Marka ve Ürün Karşılaştırılması
Marka

Ürün

Duygusal

Soğukkanlı

Rasyonel olmayan

Rasyonel

Soyut Değerler, Tutumlar, İnançlar

Somut Nitelikler, Faydalar, Avantajlar

Sembolik

Fonksiyonel

2.6. Marka İle İlgili Kavramlar
1. Marka Logosu
Bir firmanın kurumsal kimliğinin yanı sıra kurumsal kimliğinin çatısı altında bir de
görsel kimliği vardır. Görsel kimlik bir markayı var eden, beyinlerde algılanmasını, yer
etmesini sağlayan en önemli unsurdur. Firmanın logosu / amblemidir, tüm iletişim ve tanıtım
araçlarında dekorlarındaki dizaynlarda kullanılan, renkler, şekiller bütünüdür, firmanın,
markanın giyindiği bir ‘elbise’dir. Bir markanın öyle bir kurumsal kimliği olmalıdır ki,
firmanın karakterine uymalı, ürüne/hizmete uymalı, firmanın gelecekteki yeni markalarına,
ürünlerine de eklenebilmeli ve gelişmelere açık olmalıdır.
Marka logosu, belirli bir ürün, hizmet ya da işletmeyi temsil eden birleştirilmiş görsel
bir semboldür. Bazen işletmelerin adını bazen de adının baş harflerini temsil eder.

Şekil 2.5: Bazı Marka Logoları
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Logo ticaretin başladığı yıllardan beri ürünleri, kuruluşları ya da hizmetleri birbirinden
ayırt etmeyi sağlayan bir ya da birkaç tipografik karakterden meydana gelen bir nevi
işaretlemedir. Amblem ise tipografik karakterlerin henüz bilinmediği zamanlarda
kullanılmaya başlanan ve günümüzde okuması yazması olmayan insanları göz önünde
bulundurarak hala kullanılmaya devam edilen daha çok sembollerle yapılan işaretlemedir.

İyi Bir Logonun Özellikleri aşağıdaki gibidir:
a) İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. Bir sağlık işletmesinin logosu için
inşaat sektörünün yapısına uygun bir yazı karakterinden yola çıkılmaz.
b) Özgün olmalıdır. Amblem ve logonun yapılış amacı zaten ayırt edicilik sağlamaktır. Eğer
başka örnekleri çağrıştırırsa veya bilinen bir amblem kopya edilmişse hiçbir etkisi olmaz,
aksine olumsuz bir imaj yaratır.
c) Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalı. Değişik yerlerde (kâğıt üstünde, rölyef
olarak, rozet için, vb.) kullanılabileceği unutulmamalıdır. Küçültüldüğü zaman ayrıntılarını
kaybedecek özellikte olmamalıdır.
d) Logolar, okunabilir olmalıdır, özgünlük yaratmak kaygısıyla gereksiz çizgi ve resimler
kullanılmamalıdır. Harf âdetinin çok olması, okunurluğu bozmamalıdır.

2. Marka Kimliği-Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma
• Marka Kimliği;
Firma değerliliğini sağlayan marka kimliği, bir takım organizasyonel özelliklerin, ürün
yararına eklenmesiyle oluşturulur. Bu özellikler genellikle ürün sınıfı özellikleri, görsel imaj
özellikleri ve maddi (hissedilir) özellikleri içerir. (Ar, 2004)
Marka kimliği, işletme tarafından markaya yerleştirilmek istenen ve markanın kim
olduğunu gösteren bir kavramdır. Markanız tarafından hedef kitlenize, patentli isim, logo,
slogan, ambalaj, tanıtım ve reklam kampanyaları, halkla ilişkiler, ürün veya hizmet kalitesi,
sosyal sorumluluk, sosyal medya ve vs. yollarla gönderilen yazılı, sözlü ve görsel mesajlardır.
Marka kimliği; ürünün özünü, rakiplerinkinden farklılığını, rekabet üstünlüğünü, taşıdığı
değerleri; yansıttığı kişiliği, temsil ettiği grupları, sosyal statüleri, seslendiği bireysel
özellikleri, özdeşleştiği değerleri, duyguları ve rüyaları; imaj bütün bunların tüketiciler
tarafından nasıl algılandığını içerir. (İslamoğlu, Fırat, 2011)

• Marka Kişiliği
Markaların da insanlar gibi kişilikleri ve duruşları vardır. Markalar sadece fayda
sağlayan ürün ve hizmetler değil, kişilikleri ve ruhları da olan varlıklardır. Onları tercih etme
sebebimiz, onların performansları kadar sahip oldukları kişilikleridir. Kendimize yakın
hissettiğimiz markaları hayatımıza dâhil ederiz.
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Marka kişiliği tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan
kişilik özelliklerinin, markalara atfedilmesiyle yaratılır. Burada, tüketicilerin kendi
kişilikleriyle eşleşen ürün ve markaları satın alacakları gerçeğinden yola çıkılmaktadır. Çünkü
ürünün nitelikleri, güçlü bir marka inşa etmek ve bunu hedef pazarda yerleştirmek için yeterli
olmayabilir. Bu nedenle markanın, aynen kişiliğe sahip bir insan gibi tanımlanması yoluna
gidilir. Başka bir deyişle “Marka, bir kişi olsaydı, nasıl biri olurdu?” sorusunun yanıtı marka
kişiliğidir.
Marka kişiliği, markayla özdeşletirilen bir dizi insani özellik olarak tanımlanır. Marka
kişiliği, markanın içsel dünya ile ilgili psikolojik bir yönünü yansıtmaktadır. Marka kişiliği
oluşturmak David Aaker’in Markalama kitabında şöyle sıralanmıştır: İşlevsel yararları temsil
eder ve hedef kitleye iletir, enerji verir, bir marka ilişkisi tanımlar, marka geliştirme
programlarına yön verir, müşteriyi anlamaya yardımcı olur. Literatürde J.Aaker (1997) temel
marka kişiliklerini ortaya atmış ve bunları samimiyet, coşku, ustalık, seçkinlik ve sertlik
olarak tanımlamıştır. Bu beş özelliğin yetersiz olduğu anlaşılınca “arketip” tanımlamalarına
yönelim olmuştur. Markaların öncelikle hangi kişiliği benimseyeceklerine karar vermeleri
gerekir. Bunun da en iyi yöntemi, markayı bir kişilik arketipi ile özdeşleştirmektir. Böylece
tutarlı bir marka kişiliği sergilenmiş olur. Tutarlı davranmayan markaların ise kişilikleri
oluşmaz ve kişiliksiz markalar olarak insanlara güven vermez.)

• Marka İmajı
Marka imajı, belirli markalara ilişkin tüketici algılarıdır. Marka imajı ürünü ya da o
markanın kişiliğini yansıtan bir aynadır. Kısacası tüketicilerin bir marka hakkındaki duygu,
düşünce ve beklentileridir.
Dobni ve Zinkhan, “marka imajı” kavramına ilişkin olarak yaptıkları çalışmada şu
hususlara yer vermişlerdir:
a.
Marka imajı “bütünsel izlenimlerin tamamı” ya da “insanların marka ile
ilişkilendirdikleri her şey” veya “ürünün algılanması” olarak çok genel bir biçimde
tanımlanabilir. Tüketicilerin ürünleri nasıl algıladıklarının en az ürünün fiziksel niteliği kadar
önemli olduğunu, bir başka deyişle gerçekliğin algılanmasının gerçekliğin kendisinden daha
önemli olabileceğini belirtmeleri açısından önemlidir.
b.
Sembolizmi vurgulayan tanımlamalarda ise, markalar ürünleri değil onların simgesel
anlamını gösteren işaretler olarak tanımlanmakta, ürünlerin işlevsel niteliklerinden çok;
markaların simgesel anlamlarının ön plana çıktığı belirtilmektedir. Bu kategorideki
tanımlamalara göre, kişisel veya toplumsal anlamlar ya da değerler ürünlere, markalara
bilinçli olarak aktarılmakta ve kişiler ürünleri (markaları) kendi benliklerini ifade etmek veya
güçlendirmek amacıyla kullanmaktadırlar. Markalar bu sayede kişilerin tutumlarını,
hedeflerini, toplumsal konumlarını yansıtmakta ve aynı zamanda bireyler ile referans grupları
arasında iletişimi sağlamaktadır.
c.
Anlamı ve mesajı vurgulayan tanımlamalara göre ise, aynı kategoride bulunan
ürünlerin işlevsel farklılıkları minimum düzeydedir. Bu nedenle ürünler ancak verdikleri
mesajlar ya da tüketiciler açısından içerdikleri anlamlar sayesinde birbirinden
farklılaştırılabilirler ve marka imajı da bu mesaj ve anlamların bütününü oluşturur.
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d.
Kişiselleştirmeyi vurgulayan tanımlamalarda ise iki farklı eksen gözümüze
çarpmaktadır. İlk eksende markalar insanlar gibi tanımlanmakta ve bunların da ayrı birer
kişilikleri olduğu varsayılmaktadır. İkinci eksendeki tanımlamalar da ise tüketicinin kişiliği ya
da benliği marka imajı ile ilişkilendirilmektedir.
e.
Psikolojik unsurları vurgulayan tanımlamalarda ise, markalar bazı zihinsel süreçleri
tetikleyerek çeşitli “duygular”, “algılamalar”, “fikirler”, “beklentiler”, “tutumlar” yaratmasına
odaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ürünleri diğer ürünlerden farklılaştıran şey, marka
imajı vasıtasıyla tüketiciler ile arasında “duygusal bir bağ”ın kurulmuş olmasıdır.
• Marka Konumlandırma
Marka konumlandırma, seçilen pazar bölümleri, rekabet koşulları ve şirket olanakları
bakımından ürünü, markayı ya da kurumu, en uygun yere konumlayarak tüketicilerin
algılarını, tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını belirlemeye çalışan bir süreçtir.
Konumlandırma ürün ile başlamaktadır. Bu bir parça emtia, bir hizmet, bir şirket, bir kurum,
hatta bir insan, belki de kendimiz olabiliriz. Ancak konumlandırma, bir ürüne yapılan işlemler
değildir. Konumlandırma, zihinlerdeki görünüme yapılır. Çünkü ürünler, zihinlerdeki
görünümlerine göre konumlandırılmaktadırlar
Marka imajı, marka kimliği, marka konumlanması ve marka kişiliği arasındaki
farklılıkları gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Tablo 2.2: Marka Kimliği, Marka İmajı, Marka Konumu ve Marka Kişiliği Arasındaki
Farklılıklar
Marka Kimliği İşletme tarafından oluşturulan markanın tüketiciler tarafından nasıl
algılanması istediğini gösterir.
Marka Kişiliği Markaya tüketici tarafından eklenen kişilik özellikleridir.
Marka İmajı

Markanın tüketiciler tarafından nasıl algılandığını gösterir.

Marka
Konumu

Marka kimliğinin ve değerlerinin tüketicilerle iletişimi sağlar ve
markanın pazardaki durumunu gösterir.

3. Marka Değeri (Brand Value)
Marka değeri, marka sahibinin bir markanın kullanımından sağlayabileceği
gelecekteki bütün finansal girdilerin bugünkü değerini anlatır. Marka değeriyle ilgili bu
tanıma baktığımızda, marka değerinin markanın doğurduğu gelire göre belirleneceği
görülmektedir. Bu durumda, marka değerinden kastın o markadan kaynaklanan ek gelir
olduğu ileri sürülebilir.
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Marka değeri bazen, markanın tüketici tarafından algılanan değeri, bazen finansal
değeri olarak kullanılmaktadır. Türkçe literatürde marka değeri o markanın piyasa ya da
finansal değeri olarak yerleşmiş durumdadır.

4. Marka Denkliği (Brand Equity)
Marka denkliği, marka değerine katkı yapan tüketici esaslı bir yaklaşım iken, marka
değeri, bir markanın satış değerini ifade eden işletme esaslı bir kavramdır. Marka denkliği,
tüketici değerlemesi sonucu oluşan soyut bir özelliğe sahiptir. Marka değeri ise, marka
denkliğinin somutlaşmış bir biçimi ve finansal ifadesidir. Marka denkliği, marka değerini
yansıtmaktadır.
Marka denkliği, işletmenin, ürüne veya hizmete, marka adının veya sembolünün
eklemiş olduğu değerler setidir. Marka denkliğini oluşturan bu sette beş unsur olduğu ileri
sürülmektedir. Bu unsurlar, şu şekilde sıralanmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.

Algılanan kalite,
Marka çağrışımı,
Marka farkındalığı,
Marka bağlılığı - sadakati,
Diğer marka varlıkları (patent, ticari marka vb.),

5. Markanın Gücü (Brand Strenght)
Bir markanın ürüne verdiği katma değere marka gücü denir Markanın gücü; bir
yandan tüketici üzerindeki etkileyiciliğine, ilgi çekmesine ve tüketiciye bir değer sunmasına
bağlı iken, öte yandan da onun pazar payına bağlıdır. Bir markanın tüketici nezdinde üç tür
pazar payı vardır. Bunlar:
• Mevcut pazar payı,
• Zihindeki pazar payı,
• Gönüldeki pazar payıdır. Bunlar da markanın gücünü belirlemede önemli faktörlerdir.
Mevcut pazar payı, bir markanın o mal ya da hizmet türündeki toplam satışlar içindeki
payıdır. Zihindeki pazar payı, bir markanın rakip markalar karşısında tüketici zihnindeki
konumunu ve değerini ifade eder. Örneğin, X marka otomobile tüketicilerinin %70’i en
değerli prestijli otomobil markası olarak değerlendiriliyorsa, o markanın zihnindeki payı %70
demektir. Gönüldeki pazar payı ise, tüketicinin satın almayı düşündüğü – hayal ettiği
markanın tüm markalar içindeki pazar payıdır.

6. Marka Çağrışımları (Brand Association)
Marka çağrışımları duygusal olarak markayla kurulan ilişkidir. Doğru ve olumlu
çağrışımlar üreten markalar, ürün yönetiminde ve pazarlama iletişiminde büyük avantajlar
sağlar. Güçlü bir marka oluşturulmak isteniyorsa, tüketicilerin zihninde eşsiz bir kelimeye
sahip olunmalıdır. O kelime duyulduğunda veya görüldüğünde hemen o marka akla
gelmelidir.
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7. Marka Sermayesi
Marka sermayesi belirli bir markaya sahip olunması nedeniyle üründen elde edilen
nakit girişleriyle, böyle bir markaya sahip olunmadığında nakit girişlerinde meydana gelecek
olan artımlı düşüştür.
Aaker’e göre marka sermayesi, marka adı ya da sembolüyle ilişkilendirilen ürün ya da
hizmet tarafından diğer firma ve/veya müşterileri için yaratılan marka adı ya da sembolüne
eklenmiş ya da çıkarılmış değerlerin – borçların – bütünü şeklinde tanımlanmaktadır.

8. Marka Bağlılığı - Sadakati (Brand Loyalty)
Marka sadakati, tüketicinin belirli bir markaya olan bağlılığı, rakip markalar arasından
sürekli belirli bir markayı seçme ve diğerlerini reddetme eğilimi olarak da tanımlanabilir.
Tüketicinin zaman içerisinde, bir kategorideki belli bir markanın satın alımına konsantre
olmasıdır. Bir kategorideki pek çok marka arasında istikrarlı olarak bir markanın tercih
edilmesi ve satın alınmasıdır.
Tüketicilerin riskten kaçınma, kendi kişilikleri ile uyumlu olma, yapılan satın almadan
tatmin olma gibi nedenlerle, ihtiyaç ortaya çıktığında sürekli bir markayı satın almadan tatmin
olma gibi nedenlerle, ihtiyaç ortaya çıktığında sürekli bir markayı satın alması, o markaya
bağlı olmasını ifade eden kavram marka bağlılığı ya da marka sadakati olarak ifade edilir

9. Marka Farkındalığı (Bilinirliliği) (Brand Awareness)
Marka bilinirliği dendiğinde, bir ürün türü ile ilgili değişik markaların tüketiciler
tarafından ne ölçüde öğrenilmiş, hafızalarında hangi konumda bulunç ve ne ölçüde
hatırlandığı anlaşılır. Örneğin, hastane dendiğinde tüketici hangi markaları hatırlıyor ve bu
markaları ne ölçüde tanıyor, güçlerini, imajlarını ve vaatlerini nasıl değerlendiriyor?
Marka farkındalığı, hatırlanabilme ve tanınmışlık olmak üzere iki unsurdan
oluşmaktadır. Tanınmışlık, markayla ilgili daha önceki deneyimlerden edinilmiş benzerliğe
verilen tepkidir yani geçmişte markaya karşı oluşmuş aşinalığı vurgular. Marka aşinalığı
tüketicilerin ürünle ilgili olarak geçmişte yaşadıkları tecrübelerden, medyada ürün hakkında
çıkan haberlerden, ürün için yapılan reklam yatırım düzeyinden ve ürünün elde edilebilme
kolaylığından büyük ölçüde etkilenmektedir.

10. Marka Vaadi (Brand Promise)
Vaat, bir işi yerine getirmek için verilen sözdür. Bir markanın hedef kitlenin dikkatini
çekip tercih listesine girebilmesi için bir takım vaatlerde bulunması gerekir.
Bir markanın tüketicilere vaatleri şu başlıklar altında toplanabilir:
• Yarar
• Riskten korunma
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•
•
•
•
•
•
•

Kalite
Hizmet
Eşsizlik
Güvenlik
Sağlık
Kişilik ve kimlik
Duygular

Marka vaatleri belirlenirken ürünün fonksiyonelliği, niteliği, kullanım alanı/ alanları, nasıl
tüketildiği, yararı/ yararları, faydası/ faydaları, kültürel vb. özellikleri iyice analiz
edilmelidir.
Marka vaadini oluşturmak için, şu işlemlerin başarılı bir biçimde yapılması gerekir:
Rakiplerin değer önerilerini dikkatli bir biçimde analiz etmek,
Tüketici bakış açısıyla bir değer önerisi seti oluşturmak,
Ürünü rakip ürünlerinden ayıran, iş görür, temel özellikleri belirlemek,
İşletmenin geliştirdiği değer önerilerinden hangilerinin rakiplerin değer | önerilerinden
farklı olduğunu belirlemek,
• Sunulan değer önerilerinin nasıl sloganlaştırılacağına karar vermek,
• Bu değer önerilerinin nasıl sunulacağına karar vermek.

•
•
•
•

11. Marka Türleri
Markalar çeşitli özelliklerine göre farklı biçimlerde sınıflandırılabilmektedir. 556
Sayılı
Markaların Korunması Hakkında KHK’ya göre marka; ortak marka, garanti markası,
ticaret markası ve hizmet markası olarak dört başlık altında sınıflandırılmıştır.
Farklı yazarlar marka türlerini çeşitli ölçütlere göre sınıflandırmaya tabi tutmuştur.
Örneğin amacına göre ticaret ve hizmet markaları; sahiplerine göre bireysel (ferdi), ortak ve
garanti markaları; tanındığı çevreye göre alelade ve tanınmış markalar; tescilin etkisini
gösterdiği coğrafi alana göre ulusal, topluluk ve uluslararası tescilli markalar; tescilli olup
olmamasına göre tescilli ve tescilsiz markalar şeklinde sınıflandırmıştır.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, markanın önemi ele alındıktan sonra, markanın firmalar, tüketiciler ve
aracılar açısından yararları incelenmiştir. Ürün kavramı, boyutları ve yapısı ile irdelendikten
sonra marka literatürdeki farklı bakış açıları yardımıyla tanımlanmıştır. Bu bağlamda, marka
duygusal, rasyonel olmayan, soyut değerleri içeren sembolik bir yapı iken, ürün rasyonel,
somut nitelikler taşıyan ve fonksiyonel bir görünüme sahiptir. Bölümün devamında marka ile
ilgili marka logosu, marka kişiliği, marka değeri, marka denkliği, markanın gücü, marka
çağrışımları, marka sermayesi, marka sadakati, marka farkındalığı, marka vaadi ve marka
çeşitleri kavramları öz bir biçimde açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi markanın firmalara sağladığı faydalardan birisi değildir?
a) Tutundurmaya yardımcı olur ve talep yaratmada etkilidir.
b) Marka firmanın satışlarını ve rekabet gücünü arttırır.
c) Marka, ürünün tanınmasına yardımcı olurken diğer ürünlerle de karıştırılmasını önler.
d) Pazarda başarılı olmuş bir marka, rakiplerinden ayrı bir fiyat stratejisi takip eder.

2) Aşağıdakilerden hangisi markanın tüketicilere sağladığı faydalardan birisi değildir?
a) Marka, tüketicinin kalite garantisidir.
b) Marka, tüketiciye ürünle ilgili özellikler konusunda güvence verir.
c) Ulusun ya da işletmenin başka markaların uluslararası pazarlara girmelerini destekler.
d) Marka, tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirir ve malın tanınmasını sağlar.

3) Ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Fabrikalarda üretilir.

c) Biçimi, özellikleri vardır.

b) Somuttur.

d) Hepsi.

4) Marka ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Tüketiciye tatmin sağlayan karışımdır.

c) Fabrikalarda üretilir.

b) Beynin sağ (duygusal) tarafına hitap eder.

d) Kişiliği vardır.

5) “....................belirli bir ürün, hizmet ya da işletmeyi temsil eden birleştirilmiş görsel bir
semboldür.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka logosu

b) Marka imajı

c) Marka kişiliği

d) Marka algısı

6) “...................markayla özdeşletirilen bir dizi insani özellik olarak tanımlanır.” ifadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka logosu

b) Marka imajı

c) Marka kişiliği

d) Marka algısı
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7) “.........................seçilen pazar bölümleri, rekabet koşulları ve şirket olanakları bakımından
ürünü, markayı ya da kurumu, en uygun yere konumlayarak tüketicilerin algılarını,
tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını belirlemeye çalışan bir süreçtir.” ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka konumlandırma

b) Marka yönetimi

c) Marka kişiliği

d) Marka algısı

8) “...........................belirli bir markaya sahip olunması nedeniyle üründen elde edilen nakit
girişleriyle, böyle bir markaya sahip olunmadığında nakit girişlerinde meydana gelecek olan
artımlı düşüştür.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka çağrışımları

b) Marka denkliği

c) Marka değeri

d) Marka sermayesi

9) Aşağıdakilerden hangisi marka vaadi kapsamına giren hususlardan birisidir?
a) Eşsizlik

b) Güvenlik

c) Sağlık

d) Hepsi

10) “.......................... tüketicinin belirli bir markaya olan bağlılığı, rakip markalar arasından
sürekli belirli bir markayı seçme ve diğerlerini reddetme eğilimi olarak da tanımlanabilir.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka sadakati

b) Marka farkındalığı

c) Marka değeri

d) Marka sermayesi

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) d, 4) c, 5) a, 6) c, 7) a, 8) d, 9) d, 10) a
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3. Marka Yönetim Süreci
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka yönetim süreci ele alınarak açıklanmaktadır. Marka yönetim
sürecinde yer alan aşamalar ve her aşamada yer alan başlıklar açıklanacaktır. Etkin bir marka
yönetim sürecinin nasıl olması gerektiği anlatılarak, süreç başından sonuna ayrıntılı bir
biçimde ele alınacaktır
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Marka yönetim süreci nedir?
2) Marka kavramı yönetilebilir bir sürece bağlı mıdır?
3) Marka yönetim sürecinde hangi aşamalar yer alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Açıklamalar ve karşılaştırmalar
Marka
yönetiminde İleride yer alan konularda
ile
konuların
daha
iyi
planlanması
gereken bulunan kavramlar hakkında
anlaşılması
sağlanmaya
aşamalar
temel oluşturulmaktadır.
çalışılmaktadır.

60

Anahtar Kavramlar
•

Marka Yönetimi

•

Marka Kimliği Planlama Süreci

•

Marka Kimliği Sistemi

•

Marka Kimliği Uygulama Sistemi
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Giriş
Günümüz rekabet koşullarında başarılı işletme yöneticilerinin kendi markasının ve
rakip markaların değerlendirmesini etkin bir biçimde yapması gerekmektedir. İşletme
stratejilerinin temelini oluşturacak bu analizler doğru yapılmadığında veya eksik yapıldığında
pazar koşullarında geçerliliği olmayan yanlış kararların verilmesine neden olacaktır. Bunu
beraberinde her alanda peş peşe yaşanacak kayıplar işletmenin varlığını tehlikeye sokabilir.
Bu sebeple stratejik marka analizi ile başlayan süreçte önce müşteri ve rakipleri daha sonra
kendi iç analizimizi yaparak mevcut durumu ortaya koymamız gerekmektedir. Daha sonra ise
marka kimliği sisteminin ortaya konulması gerekir. Takip eden aşamalarda marka kimliği
uygulama sisteminin takibi yer almaktadır.
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3.1. Marka Yönetim Süreci
Güçlü bir marka oluşturmak uzun soluklu ve riskli bir uğraş olduğundan, planlı ve
özenli bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışma, birbirini izleyen ve tamamlayan süreçlerden
oluşur. Ama bu süreçte yer alan her aşama birbiri ile ilişkilidir. Yanı, hiçbir aşama kendinden
önce ve sonra gelenlerden bağımsız değildir. O nedenle marka oluşturmada süreçler
arasındaki ilişki dikkate alınarak bir bütünlük sağlanmalıdır. Bu süreç değişik bakış açılarına
göre farklı biçimlerde gösterilebilir.
Aşağıdaki şekilde bir markanın etkin bir biçimde yönetilebilmesi için gereken
aşamalar yer almaktadır.

Şekil 3.1: Etkin Marka Yönetim Süreci
Marka Konumlandırması,
Değerlerini Tanımlama ve
Oluşturma

Zihinsel Haritalar
Rekabetçi Çevre
Benzerlik ve Farklılıklar Çekirdek
Marka Değeri
Marka Mandrası

Marka Pazarlama Programını
Planlama ve Uygulama

Marka Elemanlarını Eşleştirme Marka
Pazarlama Faaliyetlerini
Bütünleştirme
İkincil Çağrışımları Oluşturma

Marka Performansını Ölçme
ve Yorumlama

Marka Değer Zinciri
Marka Denetimi
Marka İzleme
Marka Denkliğini Yönetme Sistemi

Marka Denkliğini Büyütme
ve Destekleme

Marka Ürün Matrisi
Marka Portföyleri ve Hiyerarşisi
Marka Yayma Stratejileri
Markanın Güçlendirilmesi

Bu konuda en çok kabul gören stratejik marka analizi ile başlayan ve daha sonra her
aşamada markanın etkinliği için ilerleyen bir diğer model ise aşağıda yer almaktadır.
Marka kimliği, marka yöneticisinin yaratmaya ve yönetmeye çalıştığı eşsiz marka
organizasyonlarıdır. Bu organizasyonlar markanın fikri, inançları ya da kalitesini temsil eder
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ve markanın müşterilere yönelik vaadini sunmaktadır. Marka kimliği, bu özellikleri ile
işlevsel, duygusal ya da kendini ifade etme yararlarını kapsayan değer teklifini geliştirerek
marka ve müşteriler arasındaki ilişkinin kurulmasına yardım eder. Bu çalışmada marka
kimliği David A.Aaker’in marka kimliği planlama modeli çerçevesinde açıklanacaktır

Tablo 3.1: Stratejik Marka Analizi
MÜŞTERİ ANALİZİ

RAKİP ANALİZİ

KENDİ
ANALİZ

Trendler

Marka İmajı/Kişiliği

Mevcut Markanın İmajı

Güdülenme

Üstün
Yönler

Marka Mirası

Karşılanmamış İhtiyaçlar

Stratejiler

Bölümleme

Yönler

Zayıf

KENDİNİ

Üstün
yönler
yetenekler

ve

Firma Değerleri
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MARKA KİMLİĞİ SİSTEMİ
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MARKA KİMLİĞİ UYGULAMA SİSTEMİ

3.2. Stratejik Marka Analizi
Stratejik marka analizi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Marka yöneticisinin
markanın mevcut ve gelecekteki başarısı için bu aşamaları azami doğrulukta ve objektif
olarak analiz etmesi gerekmektedir. Markayı gereğinden fazla yüceltme veya olduğundan
aşağıda görme doğru değerlendirmeler yapmayı zorlaştırır. Stratejik marka analizi aşağıdaki
aşamalardan oluşmaktadır:
• Müşteri Analizi
• Rakip Analizi ve
• Kendi Kendini Analiz aşamalarından oluşmaktadır.

3.2.1. Müşteri Analizi
Müşteri analizi trendler, müşteri güdüleri, bölümlendirme ve karşılanmamış müşteri
ihtiyaçlarının analizinden oluşmaktadır.
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1. Trendler
Müşteri analizleri işletmelerin hedef kitlelerini anlamaları, müşterilerin zaman
içerisinde geçirdikleri değişimleri ve pazardaki değişimi anlamak açısından yapılmaktadır.
Pazarda tüketicileri etkileyen reklam, satış ve benzeri trendlerin neler olduğunu bilmek
gelecekte müşteriler ile kurulacak ilişki ve ortaya çıkacak performans açısından önemlidir.
Yenilikçi olup, trendleri yakalamak ve müşterinin neyi tercih edeceğini önceden ölçebilmek
marka yöneticilerinin en çok önem verdiği noktalardır.
Satış hacim trendlerinin analizi, alt pazarların karlılık beklentileri anlamayı da
sağlamaktadır. Örneğin, hangi alt pazarların yükselip hangilerinin düştüğü ve bunların
nedenlerinin anlaşılması önemlidir.

2. Müşteri Güdüleri
Güdüleme analizinin amacı müşteriyi etkileyen ve satın almaya yönlendiren
fonksiyonel, duygusal veya bireysel (kendini ifade etme) faydalardan hangisi veya
hangilerinin müşterileri güdülediğinin belirlenmesidir.
Bir tüketicinin aldığı malları hep aynı yerden satın almasına etki eden güdülere
müşteri olma güdüleri denir. Bunlar fiyat, servis, mal çeşitliliği, dürüstlük, satışçıların güler
yüzlülüğü gibi faktörlerden kaynaklanır.

Psikolojide güdüler:
1. Biyolojik güdüler, açlık susuzluk, gibi biyolojik ihtiyaçlardan ve fizyolojik gerilim
durumlarından kaynaklanır.
2. Psikojenik (psikolojik) güdüler, sevgi ve saygı ihtiyaçları gibi psikolojik gerilim
duygularından kaynaklanır.

Diğer bir sınıflandırma:
1. Duygusal güdüler, prestij , ün , beğenilme gibi özellikleri öne çıkarır.
2. Mantıksal güdüler, kişiyi bir malın sağlamlık, dayanıklılık gibi gözlenebilir veya
ölçülebilir özelliklerini ön planda tutarak satın almaya sevk eder.
Müşteri güdüleri analizinde amaç, bir marka için benzersiz bir avantaj yaratabilecek hale
getirilebilecek bir güdüyü keşfetmektir. Örneğin, hasta ve yakınlarına karşı duyarlı olmak,
rakipleri diğer güdülerine yoğunlaşırken bir sağlık kuruluşu için kendini farklılaştırabilmenin
bir yolu olabilir.
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3. Bölümlendirme
Bölümlendirme, heterojen bir pazarın homojen gruplara ayrılması işine denir. Belirli
özellikleriyle bir araya gelmiş her homojen grup bir pazar bölümünü işaret eder. Pazar
bölümleri yapıları itibarıyla işletmenin pazarlama programlarına farklı tepkiler verir. Bu
nedenle her pazar bölümü için ayrı pazarlama programları yapılır. Örneğin bir bölümün cevap
verdiği iletişim programına bir başka bölüm kayıtsız kalabilir. İşletmeler ellerinde bulunan
kaynak ve kapasite ile kendilerine kalite, fiyat, beklenen fayda açısından en uygun pazar
bölüm veya bölümlerini seçmek zorundadır.

4. Karşılanmamış İhtiyaçlar
Her karşılanmamış ihtiyaç işletmeler açısından birer fırsattır. Karşılanmamış
ihtiyaçlar, pazarda yer kapmak isteyen firmalar için fırsatları temsil etmeleri nedeniyle
stratejik önemdedir.

3.2.2. Rakip Analizi
Rakip analizini, rakiplerinizi tanımlamak ve onların stratejilerini değerlendirerek güçlü
ve zayıf yanlarını kendi bulunduğunuz sektör içerisinde saptamak olarak tanımlayabiliriz.
Rakip analizi rakip markaların imajı ve kişiliğinin analizi, rakiplerin üstün ve zayıf yönlerinin
analizi, strateji analizinden oluşmaktadır

1. Rakip Markanın İmajı / Kişiliği
Rakip analizinin ilk aşaması rakip markaların imaj ve kişiliklerinin müşteriler
tarafından nasıl algılandıklarını belirlemektir. Rakiplerin nasıl algılandığı belirlendikten sonra
firma kendisini müşteri zihninde farklılaştıracak marka kişiliği ve imajı üzerine daha rahat
çalışmaya başlayabilir. Bu bilgileri elde edebilmek için yöneticiler pazarlama araştırmasının
kalitatif ve kantitatif tekniklerinden yararlanabilirler.
Yine rakipler tarafından önceden
hazırlanmış rapor ve stratejik planlar da bu aşamada kullanılabilir.
Stratejik marka planlamasında rakip firmaların sadece mevcut imajları değil, bu
imajların geçmişte yapılan ve gelecekte yapılması muhtemel değişiklikleri de dikkate
alınmalıdır. Bu değişikliklerin nedenleri için yapılacak bir analiz, rekabetçi çevre için yararlı
bilgiler sağlayabilir.

2. Rakiplerin Güçlü ve Zayıf Yönleri
Rakip analizinde bir diğer adım rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmekten
geçer. Rakiplerin ürün ve hizmetleri, uyguladıkları stratejilerin analizi, rekabet güçlerinin
belirlenmesi, müşteriye olan yakınlıkları, inovasyon güçleri, nakit gücü vb. pek çok konu
hakkında bu aşamada bilgi toplanarak karşılaştırmalar yapılmak üzere değerlemeye alınır.
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Rakip analizi ile rakibin güçlü olduğu yerleri belirleyip oralardan uzak durmak, zayıf
olduğu yerleri belirleyip o alanlara atak yapmak firma açısından güvenilir ve daha kolay
sonuca ulaşılabilir bir yoldur.

3. Stratejiler
Bu aşamada rakiplerin stratejileri analiz edilmektedir. Firma olarak kendi
stratejilerimizi belirlemeden önce rakiplerin benzer alanda neler yaptığını bilmek, stratejik
amaçlarını ve önceliklerini anlamak ve bunları göz önünde bulundurarak kendi stratejilerimizi
belirlemek ve hareket etmek, gelecekte karşılaşılacak olan rekabet düzeyi açısından oldukça
önemlidir.
Rakibin marka stratejileri de bilinmesi gereken bir başka alandır. Nasıl bir marka
stratejisi izleyeceğimiz konusunda rakiplerin bu alandaki stratejilerini yakından takip etmek
gerekir. Örneğin rakip her ürünü için ayrı marka belirleyip rekabet mi ediyor yoksa aile
markası mı kullanıyor sorularının cevapları verildikten sonra firma olarak doğru adımların
daha kolay atılması sağlanabilir.

3.2.3. Kendi Kendini Analiz
Marka analizinde önemli aşamalardan biri de bir marka veya kurumun kendi
analizinin yapılmasıdır. Kendi kendini analiz veya bir başka ifade ile iç analiz mevcut
markanın imajının analiz, marka mirasının analizi, markanın güçlü ve zayıf yönlerinin analizi
ile kurumsal değerlerin analizinden oluşmaktadır.
1. Mevcut Marka İmajı
Mevcut marka imajının analizi, firmanın markasının nasıl algılandığı, hangi bağların
markayla ilişkilendirildiği, rakip firmalardan nasıl ayrıldığı, imajın zamanla nasıl değiştiği,
imajın pazar bölümlerine göre değişip değişmediği, markanın kişiliğinin olup olmadığı gibi
soruları kapsamaktadır.
Marka imajı değerlendirilirken, araştırma ve analizlerin kullanım kapsamı, kurumsal
ilişkiler, marka kişiliği, marka-müşteri ilişkileri, duygusal ve kendini ifade faydaları gibi ürün
özelliklerinin ötesine ulaştığından emin olmak faydalı olacaktır. Yaygın olarak yapılan bir
hata ürünün özellikleri ve fonksiyonel faydaları üzerinde odaklanmaktır.
2. Marka Mirası
Pazar algılamalarının bilinmesine ek olarak, markanın nasıl ortaya çıktığı, ilk
öncülerinin kim olduğu, ilk başladığında imajının ne olduğu gibi marka kalıtımının bilinmesi
faydalı olabilecektir. Genellikle, markanın ilk önce ne anlattığının bilinmesi, kimliğin ne
içermesi gerektiği konusuna ışık tutabilmektedir.
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3. Güçlü / Zayıf Yönler
Sürdürülebilir olması için, bir marka kimliğinin örgütsel güçlerle desteklenmesi
gerekmektedir. Bazı zamanlarda bu güçlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Süreç, mevcut ürün
veya hizmetin güçlü ve zayıf yönlerinin ve arkasında yatan kurumun belirlenmesiyle başlar.
Bu noktada, marka kimliğinin ne istediğiyle kurumun mevcut kaynak, yetenek ve
öncelikleriyle hangilerinin ulaşılabilir olduğunun ayrımının yapılması ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır.
4. Kurum Değerleri
Bu aşamada yapılacak iş kurumsal değerlerin ortaya çıkarılmasıdır. Başarılı bir kurum
kültürü yaratmak günümüzde, rekabet avantajı ve marka ayrışması yaratmanın en önemli
kaynağı haline gelmiştir. En başarılı kurumlar değerlerin ön planda tutulduğu kurumlardır.
Çünkü değerler kültürü şekillendirir, kültür, çalışanın iş tatminini etkiler, çalışanın iş tatmini,
müşteri memnuniyetini belirler, müşteri memnuniyeti, kurumun hisse değerini belirler.

3.3. Marka Kimliği Sistemi
Marka Kimliği Sitemi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
•
•
•
•
•
•

Öz Kimlik
Genişletilmiş Kimlik
Markanın Ürün Olarak Algılanması
Markanın Kurum Olarak Algılanması
Markanın Kişi Olarak Algılanması
Markanın Sembol Olarak Algılanması

3.3.1. Öz Kimlik
Öz kimlik, markanın belirli bir zamanı olmayan, sonsuz aslını ifade etmektedir.
Örneğin John Hopkins’in öz kimliği, sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olanlar için ileri
teknolojili sağlık tesisi olmasıdır.
Markanın anlam ve başarısı için esas olan öz kimlik, markanın yeni ürünlere ve
pazarlara gitmesi durumunda sabit kalma olasılığı en fazla olan ilişkileri içermektedir. Güçlü
bir markanın öz kimliği, genişletilmiş kimliğin elemanlarına kıyasla değişime karşı daha
dirençli olmalıdır. Marka konumu ve bu nedenle iletişim stratejileri, dolayısıyla genişletilmiş
kimlik değişebilir fakat öz kimlik daha sonsuzdur.
Bir marka uzmanının gözlemlerine göre, kurumun değerleri ve kültürü doğru
anlaşıldığında marka kendi kendini koruyabilmektedir. Birçok marka için, öz kimlik ve kurum
değerleri arasında uygunluk olmalıdır. Öz kimlik, markayı tek ve değerli yapan unsurları
içermelidir. Bu nedenle, öz kimlik genellikle, değer önerisine ve markanın güvenilirlik
temeline katkıda bulunabilmelidir.
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3.3.2. Genişletilmiş Kimlik
Genişletilmiş marka kimliği, doku ve tamamlayıcılık sağlayan unsurları içermektedir.
Markanın pazarlama programının önemli elemanları da genişletilmiş kimliğe dahil
edilebilmektedir. Genellikle, öz kimlik, bir marka kimliğinin bütün fonksiyonlarını yerine
getirebilmesi için gerekli detayların tümüne sahip değildir.
Marka kimliği, genellikle, öz kimliğin bir parçası değildir. Bununla birlikte, marka
kişiliği, genişletilmiş kimliğin bir parçası olarak ihtiyaç duyulan doku ve tamamlayıcılığı
sağlayacak doğru araç olabilir. Bir önermeye göre, bir ürün sınıfında daha geniş bir
genişletilmiş kimlik, daha güçlü bir marka anlamına gelmektedir. Şüphesiz ki, ilgili marka
kimliği unsurlarının sayısı ürün sınıfına bağlı olacaktır. Örneğin, güçlü bir tıbbi klinik
markası, bir hastaneden daha az karmaşık olacaktır. Bunun nedeni kliniğin daha basit bir
hizmet özellikleri seti olması ve büyük olasılıkla kurumsal özellikleri içermemesidir.

3.3.3. Markanın Ürün Olarak Algılanması
Markanın ürün olarak algılanmasını altı başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; ürün
kapsamı, ürün özellikleri, kalite/değer, kullanımları, kullanıcıları, ülke orijinidir.
1. Ürün Kapsamı: Ürün Sınıfıyla İlişkiler
Bir marka kimliğinin temel bir unsuru, genellikle, uygun ve istenen ilişkileri
etkileyecek ürün atılımlarıdır. Markanın hangi ürün veya ürün sınıfıyla ilişkili olduğu
sorusunun yanıtı Visa için kredi kartları, Buick için otomobiller, Compaq için bilgisayarlardır.
Bir ürün sınıfıyla güçlü bir bağ, o ürün sınıfı söz konusu olduğunda markanın hatırlanması
anlamına gelmektedir. Baskın bir marka genellikle akla gelen tek marka olmaktadır.
2. Ürünle İlgili Özellikler
Bir ürünün kullanımı veya satın alınmasıyla doğrudan ilgili özellikler müşteriler için
fonksiyonel ve bazen de duygusal faydalar sağlamaktadırlar. Ürünle ilgili bir özellik, ekstra
bir şey (özellik ya da hizmet) sunularak ya da daha iyi bir şey sunularak bir değer önerisi
yaratabilir. Daha iyi bir özellik ya da hizmet sunmaya McDonald’s’ın dünya çapındaki ürün
uyumu örnek verilebilir. Ekstra bir hizmete örnek olarak da Virgin Havayolları’nın business
class bilet sahiplerine ücretsiz olarak sunduğu limuzin servisi verilebilir.
3. Kalite / Değer
Kalite unsuru ayrıca değerlendirilecek kadar önemli bir ürünle ilgili özelliktir.
Rekabetçi her alanda, algılanan kalite, kabul fiyatını veya rekabetin kilit noktasını
belirlemektedir. Pek çok firma kaliteyi öz kimliğin bir unsuru olarak kullanmaktadır. Örneğin
Starbucks’ın marka kimliğinin büyük kısmı, bütünlük ve uyum içinde dünyadaki en iyi
kahveyi sunmasına dayanmaktadır.
Değer, kaliteyle yakından ilgilidir; fiyat boyutunu katarak kavramı zenginleştirmektedir.
Örneğin, Wal-Mart esasen bir değer perakendecisi olarak konumlandırılmıştır.
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4. Kullanım Nedenleriyle İlişkiler
Bazı markalar, rakiplerini bu gerçek etrafında çalışmaya zorlayarak, belli bir kullanım
veya uygulamayı sahiplenme teşebbüsünde bulunmaktadırlar. Örneğin, Starbucks kahve
evleri, dostça davranan işçiler tarafında hizmet verilen, alışılmış ve lüks yerlerdir.
5. Kullanıcılarla İlişkiler
Bir marka konumlandırılırken alınabilecek bir tedbir, markayı bir kullanıcı tipine göre
konumlandırmaktır. Örneğin, Weight Watchers markası kilo kontrolü ve beslenmeye ilgi
duyan kişilerle ilişkilidir. Güçlü bir kullanıcı tipi konumu bir marka kişiliği ve değer önerisini
ifade edebilmektedir.
6. Bir Ülke veya Bölgeyle Bağlantı
Bir diğer stratejik seçenek, bir markayı, ona güvenilirlik ekleyebilecek bir ülke veya
bölgeyle ilişkilendirmektir. Örneğin, Swatch saatleri İsviçreli, Mercedes markası Alman
olarak görülmektedir. Her durumda, markanın bir ülke veya bölge ile ilişkisi markanın daha
fazla kalite sunacağını; çünkü o ülke veya bölgenin söz konusu ürün sınıfında en iyi olma
mirasına sahip olduğunu ifade etmektedir.
Ürün üzerindeki ülke orijini etkisi üzerine yapılan bir çok çalışmadan birisi, söz
konusu etkinin kapsamının ürün sınıfına dayandığı sonucuna ulaşmıştır. Örneğin, Japon
elektrik ürünleri, Japon yemeklerinden daha iyi olarak değerlendirilirken, Fransız modası
Fransız yemeklerinden çok daha iyi olarak değerlendirilmektedir.

3.3.4. Markanın Kurum Olarak Algılanması
Kurum olarak marka bakış açısı, ürün veya hizmetin özelliklerinden çok kurumun
özelliklerine odaklanmaktadır. Yenilikçilik, kalite için çalışma ve çevreye ilgi gibi kurumsal
özellikler, firmanın çalışanları, kültürü, değerleri ve programları tarafından yaratılmaktadır.
Bazı marka yönleri bazı durumlarda ürün özellikleri, diğerlerinde kurumsal özellikler
olarak tanımlanabilir. Örneğin, kalite veya yenilik spesifik bir ürün sunumu için tasarıma
dayanıyorsa ürünle ilgili bir özellik olabilmektedir. Bununla birlikte, eğer kurum kültürü,
değerleri veya programlarına dayanıyorsa kurumla ilgili bir özellik olmaktadır. Başka
durumlarda iki özelliğin kombinasyonu da olabilmektedir.
Kurumsal özellikler, ürün özelliklerine nazaran rekabetçi durumlara daha dirençli ve
dayanıklıdır. Birincisi, bir ürünü kopyalamak kendine özgü bireyleri, değerleri ve programları
olan bir kurumu kopyalamaktan daha kolay olmaktadır. İkincisi, kurumsal özellikler,
genellikle, bir ürün sınıfları setinde uygulama yaparken, sadece bir ürün sınıfındaki bir rakip
rekabet etmeyi zor bulabilmektedir. Üçüncüsü, yenilikçi olmak gibi kurumsal özelliklerin
değerlendirilmesi ve iletilmesi zor olduğu için, rakiplerin algılanmış bir boşluğun üstesinden
geldiklerini göstermeleri zor olmaktadır. Örneğin, bir yazıcının diğerinden daha hızlı
olduğunu göstermek kolaydır; fakat bir kurumun diğerinden daha yenilikçi olduğunu
göstermek zordur.
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Kurumsal özellikler değer önerisine katkıda bulunabilmektedir. Müşteri odaklılık,
çevreye gösterilen özen, yerel odaklılık gibi ilişkiler, beğeni ve saygıya dayanan duygusal ve
kendini ifade faydalarını kapsayabilmektedir. Bu ilişkiler ayrıca, alt markalar için güvenilirlik
sağlayabilirler.

3.3.5. Markanın Kişi Olarak Algılanması
Bir marka da bir birey gibi, etkileyici, güvenilir, eğlenceli, aktif, komik, resmi,
entelektüel olarak algılanabilir. Bir marka kişiliği, farklı birkaç yolla daha güçlü bir marka
yaratabilir. Örneğin, müşterinin kendi kişiliğini açıklaması için bir araç haline gelen kendini
ifade faydasını yaratmaya yardımcı olabilmektedir. Örneğin, bir Apple kullanıcısı kendisini
yaratıcı ve sıradan biri olarak tanımlayabilir.
İkincisi, insanların kişiliklerinin insanlararası ilişkileri etkilemesi gibi marka kişiliği de
marka ve müşteri ilişkisinin temeli olabilmektedir. Örneğin, Dell zor işlere yardımcı olan bir
profesyonel olabilmektedir.
Üçüncüsü, bir marka kişiliği, bir ürün özelliğinin iletilmesine yardımcı olarak
fonksiyonel fayda sağlanmasına katkıda bulunabilmektedir. Örneğin Michelin adamının güçlü
ve enerjik kişiliği Michelin lastiklerinin de güçlü ve enerjik olduğu fikrini vermektedir.

3.3.6. Markanın Sembol Olarak Algılanması
Güçlü bir marka bir kimliğe bağlılık katabilmekte, anımsama ve tanımayı daha kolay
hale getirebilmektedir. Sembolün varlığı, marka geliştirmenin bir anahtarı, yokluğu ise önemli
bir eksiklik olabilmektedir.
McDonald’s’ın Ronald McDonald Evi gibi programlar dahil markayı temsil eden her
şey sembol olabilmektedir. Görsel imgeler içeren semboller kolayca hatırlanabilmekte ve
güçlü olmaktadırlar. Örneğin, Coca Cola’nın klasik şişesi, Mercedes Benz amblemi gibi.
Semboller fonksiyonel, duygusal veya kendini ifade faydalarını temsil eden bir
benzetme içerdiklerinde daha anlamlı olmaktadırlar. Örneğin Michael Jordan’ın sıçrama
kabiliyeti Nike’in performansı için bir benzetmedir. Anlamlı bir miras bazı zamanlarda
markanın özünü yansıtabilmektedir. Örneğin, Starbucks kahvesinin Seattle Pike Place
pazarındaki ilk kahve eviyle bağlantısı vardır.

3.4. Değer Önerisi
Bir markanın rolünün güvenilirlik sağlayarak diğer markaları desteklemesi olmadığı
durumlarda, marka kimliğinin müşteriye değer önerisi sunması gerekmektedir. Bir markanın
değer önerisi, marka tarafından müşteriye değer sağlayan fonksiyonel, duygusal ve kendini
ifade faydaların iletilmesinin ifadesidir. Etkin bir değer önerisi, bir müşteri- marka ilişkisi
kurmaya ve müşterileri satın alma kararına yöneltmeye yardımcı olmalıdır.
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1. Fonksiyonel Faydalar
Değer önerisi için en yaygın ve açık temel, ürünün özelliklerine dayanarak müşteriye
fonksiyonel kullanım sağlayan fonksiyonel faydadır. Bu tür bir fayda, genellikle, müşteri için
ürün veya hizmet tarafından sağlanan faydayla doğrudan bağlıdır. Örneğin lazer printer için
fonksiyonel faydalar hızı, kalitesi, kağıt kapasitesi olabilir. Bir başka örnek olarak Volvo’nun
ağırlığı ve tasarımından dolayı güvenli ve dayanıklı bir araba olması verilebilir. Özellikle
ürünün özelliğine dayanan fonksiyonel faydaların müşteri kararları ve kullanım tecrübeleriyle
doğrudan bağlantıları vardır.
Değinilmesi gereken bir başka nokta da ürün özelliklerinin ve fonksiyonel faydaların
da sınırlılıkları olduğudur; farklılaştırmaya gidilmesi zordur, taklit edilmesi kolaydır, rasyonel
bir karar verici olduğu farz edilir, stratejik esnekliği azaltabilir ve marka genişletmeye engel
olabilir. Bu sınırlılıkların üstesinden gelmenin bir yolu, markayı ürün özelliklerinin ötesinde
kurum, kişi ve sembol olarak düşünmektir. Bir diğer yol ise, değer önerisini fonksiyonel
faydaları olduğu kadar duygusal ve kendini ifade etme faydalarını kapsayacak şekilde
genişletmektir.
2. Duygusal Faydalar
Eğer belirli bir markanın satın alınması veya kullanılması müşteriye olumlu bir duygu
veriyorsa, o marka duygusal bir fayda sağlıyor demektir. En güçlü marka kimlikleri genellikle
duygusal faydaları içerir. Bir müşteri kendisini Volvo’da güvende, BMW kullanırken veya
MTV izlerken heyecanlı, Levi’s giyerken güçlü ve sağlam hissedebilir. Duygusal faydalar
markayı sahiplenme ve kullanma deneyimine zenginlik ve derinlik katmaktadır.
3. Kendini İfade Etme Faydası
Markalar ve ürünler bir insanın kendisiyle ilgili kavramlarının sembolleri haline
gelebilir. Böylece, marka kişinin kendi imajıyla iletişim kurması için bir yol sağlayarak kişiye
kendini açıklama faydası sağlayabilir.
Şüphesiz her insanın birden fazla rolü vardır. Örneğin bir kadın bir eş, anne, yazar,
tenisçi, müzik tutkunu olabilir. Kişi, her rol için ilgili bir düşünceye sahip olur ve bunu
açıklama ihtiyacı hisseder. Markaların satın alınması ve kullanılması bu kendini açıklama
ihtiyacının giderilmesi için bir yoldur. Örneğin, kişi Microsoft Office kullanarak kendini
yetkili, Ralph Lauren parfüm kullanarak sofistike hissedebilir. Bir marka kendini açıklama
faydası sağladığı zaman, marka ve müşteri arasındaki bağlantının artma olasılığı yüksektir.

3.5. Saygınlık - Güvenilirlik
Bir marka her zaman satın alma kararına sevketmez; bazı durumlarda aktarma rolünü
üstlenmektedir. Örneğin, Nike, Chevrolet, Kellogg’s ve Sony; Nike Air Jordan, Chevrolet
Lumina, Kellogg’s Corn Flakes ve Sony Walkman için aktarma rolünü üstlenmektedirler. Her
durumda, aktarma yapan markanın birincil görevi, bir değer önerisinden çok alt markaya
güvenilirlik sağlamaktır.
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3.6. Marka – Müşteri İlişkisi
Bir marka-müşteri ilişkisi bir değer önerisi üzerine kurulabilir. Örneğin, Saturn
markasının müşterilere saygıyla ve arkadaş gibi davranma üzerine kurulmuş olan müşterimarka ilişkisi, arabanın fonksiyonel, duygusal veya kendini açıklama faydaları ile
çevrilmemiştir.
Marka-müşteri ilişkilerinin çoğu marka üründen ziyade kurum, kişi veya sembol
olarak düşünüldüğünde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kurumsal bağlar bir ilişkinin temelini
oluşturan saygıya dönüşebilmektedir.

3.7. Marka Kimliği Uygulama Sistemi
Marka kimliğinin doğru biçimde tasarlanması, hayata geçirilmesi, ortaya çıkan
durumu izlenmesi ve ihtiyaç halinde gerekli düzeltmelerin yapılması tüketici zihninde ve
pazarda doğru yerde olma açısından büyük öneme sahiptir. Bu bakımdan marka kimliği
uygulama sistemi çeşitli aşamalardan oluşmaktadır:
•
•
•

Marka konumlandırma
Uygulama
Performans izleme aşamalarından oluşmaktadır

3.7.1. Marka Konumlandırma
Marka konumu marka kimliğinin ve değer önerisinin hedef kitleye etkin olarak
iletilmesi gereken ve rakip markalar arasında avantaj sağlayan bölümüdür. Marka konumunun
belli başlı dört özelliği “bölüm”, “hedef kitle”, “etkin iletişim” ve “avantaj sağlamak” tır.
1. Marka Kimliğinin / Değer Önerisinin Bir Bölümü Olması
Bir marka konumu olduğunda, marka kimliği ve değer önerisi tamamen, derinlikle
geliştirilebilir. Marka konumu olduğu için, marka kimliği ve değer önerisi, ne iletileceğinin
kısa ifadeleri olmak zorunda kalmaz. Marka konumu bu rolü üstlenir. Daha açık bir ifadeyle,
kimlik için çok önemli olan unsurlar, etkin bir iletişim stratejisinde çok önemli bir rol
oynamayabilir. Örneğin McDonald’s için temizlik kültür ve kimliğin önemli kısımlarından
biridir. Bununla birlikte, temizlik McDonald’s’ı önemli rakiplerinden farklılaştırmayacağı için
marka konumunda bir rol oynamaz.
Marka konumu, marka kimliği veya değer önerisi değiştirilmeden değiştirilebilir.
Örneğin, Saturn markası ilk yıl boyunca kendisini dünya sınıfında bir araba olarak
konumlandırmıştır. İlerleyen yıllarda konumu, marka kimliğinin bir başka alt unsurunda
yoğunlaşmıştır: arkadaşlık ve saygı üzerine kurulmuş müşteri ilişkisi. Kimlik veya değer
önerisi değil sadece konumun odak noktası ve böylece iletişim programı değişmiştir.
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2. Hedef Kitle
Marka konumu spesifik bir kitleyi hedeflemelidir; bu, markanın hedef pazar
bölümünün alt grubu olabilir. Örneğin bir dağ bisikleti firması, hedef kitlesini ciddi, sofistike,
batı yakası bisiklet sürücüleri olarak tanımlayabilirken, hedef pazar bölümü daha geniş bir
grup olabilir.
3. Etkin İletişim
Marka imajı o marka hakkındaki mevcut algılamaları gösterir. Marka kimliği gibi
stratejistlerin markayla ilişkilendirmek istediği algıları yansıtan marka konumu da ulaşılmak
istenendir. Bir marka konumu yaratırken uygulanabilecek yararlı bir yol, marka imajı ile
marka kimliğini farklı boyutlarda karşılaştırmaktır.
Kimlik ve imajın karşılaştırılması genellikle marka konumu tarafından yansıtılan üç
çok farklı iletişim görevinden birisiyle sonuçlanmaktadır. Herhangi bir imaj şu şekillerde
olabilir:
•

Büyütülmüş (eğer bir boyutun eklenmesi veya güçlendirilmesi gerekiyorsa). Örnek:
Sosyal gruba kabulün eklenmesidir.

Bir marka imajı, kimlik başka pazar bölümleri veya uygulamalara gidilmesi
gerektiğini gösterirken, bir yaş grubu veya uygulamaya yönelerek çok sınırlayıcı olabilir. Bir
firma, ofisi olduğu kadar evi ya da dayanıklılık isteyenler kadar tarz isteyenleri de hedef
almak isteyebilir. Bu durumda marka konumu, marka imajına ilişkiler eklemeyi ya da
sınırlayıcı algılamaları yumuşatmayı deneyebilir.
•

Desteklenmiş ve yararlanılmış ( eğer imaj bağları kimlikle uyumlu ve güçlüyse).
Örnek: Eğlenceli ve komik kişiliğin desteklenmesidir.

Marka imajı konumu ya da kimliği zorlayamaz fakat ihmal de edilmemelidir.
Genellikle, etkin bir marka konumu imajın gücünü destekleyip artırmaktadır. Markanın güçlü
yönlerine dayanmayan yeni bir marka konumu oluşturmak genellikle zor ve risklidir.
•

Dağılmış, gevşemiş veya bozulmuş (eğer imaj kimlikle uyumlu değilse). Örnek: Orta
yaşlı kullanıcı imajının yumuşatılmasıdır.

Bazı durumlarda markanın ne olduğunun belirtilmesi, iletişim programının
bütünleşmesi kadar önemli değildir.
4. Rekabet Üstünlüğü Sağlama
Avantaj sağlamadaki can alıcı nokta, konumun değer önerisinin bir parçası olan
üstünlük noktasını belirtmesidir. Söz konusu avantaj diğer rakiplerin sunduğundan daha farklı
bir şeyi temsil etmelidir.
Farklılaşmanın birkaç farklı yolu vardır. Marka, bir rakibin fonksiyonel faydasından
daha üstün fayda sağladığını veya aynı faydaya daha ucuz fiyata sağlayabileceğini ya da daha
farklı bir fonksiyonel fayda sağladığını iddia ederek karşısına konumlanabilir. Alternatif
olarak fonksiyonel faydanın dışında, duygusal fayda, kendini açıklama faydası, kurumsal bir
özellik, marka kişiliği veya müşteri ilişkisi üzerine konumlandırma yapılabilir. Bir marka
kişiliği eklemek, genellikle, rekabetçi bir farklılık yaratmaktadır.
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3.7.2. Uygulama
Uygulama marka kimliğinin başarılı bir biçimde pazarda yerleştirilmesi için yürütülen
ileşim çalışmalarıdır. Bu aşamada marka yöneticisi hedef kitleye göre en uygun mecraları
kullanarak marka kimliğini yerleştirmeye çalışır. Uygulama aşağıdaki aşamalardan
oluşmaktadır:
•

Alternatifler üretme

•

Semboller ve metaforlar oluşturma

•

Test edilmesi

1. Alternatiflerin Üretilmesi
Alternatif uygulamaların sayısı ne kadar artarsa, daha iyi bir uygulama ortaya koyma
şansı da artmaktadır. Alternatifler aynı ya da tamamen farklı medya araçları için birden fazla
yaratıcı yaklaşım şeklinde olabilmektedir.
Birbirinden bağımsız birden fazla sayıda yaratıcı reklam takımları pek çok yaratıcı
alternatif üretebilir. Örneğin, Coca Cola bazı büyük reklamlarını yaratmak için çoklu reklam
ajanslarıyla çalışmaktadır.
Geleneksel olmayan medya araçlarının kullanımı genellikle etkin bir iletişim
sağlamakta ve bazen önemli sonuçlara yol açmaktadır. Geleneksel olmayan metotlara örnek
olarak Swatch’ın Frankfurt ve Tokyo’daki gökdelenlere astığı dev saatlerle yaptığı reklam
kampanyası söylenebilir.
2. Sembollerin Üretilmesi
En iyi stratejiler güçlü ve hatırlanabilir sembollere sahip olma eğilimindedirler. Bazı
semboller hâlihazırda kullanılıyor veya markadan miras olabilirken, bazıları yaratılabilir.
Örneğin, İngiltere’nin otuz yıldan fazla bir süredir lider çaylarından biri, lezzet hikâyesini bir
çay partisindeki şempanzeleri konu alan eğlenceli reklam filmleriyle anlatmaktadır.
3. Test Edilmesi
Pek çok iletişim çabaları kimi laboratuvarlarda kimi ise sahada olmak üzere
denenebilmektedir. Bir laboratuvar testinde potansiyel bir reklam veya ambalaj, hedef kitlenin
tepkisini ölçmek için kullanılabilir. Deneme yapmanın bir amacı sadece kimlik veya konumun
olumlu etkilerini belirlemek değil, görülemeyen olası olumsuz etkileri keşfetmektir. Saha testi
daha kesin olmakla beraber daha pahalıdır ve sınırlı sayıda seçenek test edilebilir.

3.7.3. Performans İzleme
Marka kimliği sistemindeki son adım uygulamaların izlenmesidir. Marka konumunun
(zamanla marka kimliğinin diğer unsurlarının da) izlenmesine yatırım yapılması genelde arzu
edilen bir durumdur.
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İzleme, marka konumlandırma çabalarının müşteri algılamalarına etkisinin
değerlendirilmesini sağlayan planlamış sorular ve ölçeklerin olduğu kantitatif araştırmalara
dayandırılabilir. İzleme, düzenli odak grupları veya derinlemesine mülakat yollarıyla
sistematik olarak müşteri algıları hakkında bilgi temin eden kalitatif araştırmalara da
dayandırılabilir. Kalitatif araştırma için anahtar nokta hedef kitleden kesit seçilmesinin ve ne
sorulacağını bilinmesinin gerekmesidir. Zengin ve dokulu bir kimliğin değeri, müşterilerle
fonksiyonel faydanın ötesine geçip daha ilişkilerin daha derin anlaşılmasını sağlayan
diyaloglara yöneltmesidir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, marka yönetimi sürecinin nasıl planlanması gerektiği ele alınmıştır. Buna
göre stratejik marka analizi müşteri analizi, rakip analizi ve kendi kendini analizden
oluşmaktadır. Müşteri analizi, trendler, müşteri güdüleri, bölümlendirme ve karşılanmamış
ihtiyaçlar başlıklarını içermektedir. Rakip analizinde, rakip markanın kişiliği, rakiplerin güçlü
ve zayıf yönleri ile stratejileri incelenmektedir. Kendi kendini analizde, işletme mevcut marka
imajını, marka mirasını, güçlü ve zayıf olduğu yönleri ve kurum değerlerini gözden
geçirmektedir.
Marka yönetimi sürecinde bir diğer başlık olan marka kimliği sistemi, öz kimlik,
genişletilmiş kimlik, markanın ürün olarak algılanması, markanın kurum olarak algılanması,
markanın kişi olarak algılanması ve markanın sembol olarak algılanması başlıklarını
içermektedir. Ancak marka yönetim sürecinde en önemli hususlardan birisi, değer önerisidir.
Bir markanın değer önerisi, markanın fonksiyonel, duygusal ve kendini ifade etme faydalarını
içermelidir.
Marka kimliğinin uygulanması sürecinde, markanın, marka konumlandırma, marka
kimliğinin değer önerisinin bir bölümü olması, hedef kitle, etkin iletişim, rekabet üstünlüğü
sağlama başlıkları ile uygulama aşamasına hazırlanması gerekmektedir. Uygulamada ise,
alternatiflerin ve sembollerin üretilmesi, test edilmesi ve performansın izlenmesi başlıkları
öne çıkmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi stratejik marka analizi başlıklarından birisi değildir?
a) Müşteri analizi

b) Rakip analizi

c) Kendi kendini analiz

d) Ekonomik analiz

2) Aşağıdakilerden hangisi bir markanın değer önerisinde sunacağı faydalardan birisi
değildir?
a) Fiziksel fayda

b) Duygusal fayda

c) Kişisel fayda

d) Toplumsal fayda

3) Aşağıdakilerden hangisi müşteri analizinde ele alınan başlıklardan birisi değildir?
a) Müşteri potansiyeli

b) Müşteri güdüleri

c) Bölümlendirme

d) İhtiyaç

4) Aşağıdakilerden hangisi rakip analizinde ele alınan başlıklardan birisidir?
a) Rakip markanın imajı

c) Rakibin stratejileri

b) Rakibin güçlü/zayıf yönleri

d) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi kendi kendini analiz başlıklarından birisi değildir?
a) Rakibin marka imajı

b) Marka mirası

b) Mevcut marka imajı

d) Kurum değerleri

6) “.............................. markanın belirli bir zamanı olmayan, sonsuz aslını ifade etmektedir.”
ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka mirası

b) Öz kimlik c) Genişletilmiş kimlik

d) Marka imajı

7) Aşağıdakilerden hangisi markanın ürün olarak algılanması başlığı altında yer alan
unsurlardan değildir?
a) Ürünle ilgili özellikler

b) Marka mirası

c) Değer

d) Kullanıcılarla ilişkiler
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8) “Markalar ve ürünler bir insanın kendisiye ilgili kavramlarının sembolleri haline gelebilir.
Böylece, marka kişinin kendi imajıyla iletişim kurması için bir yol sağlayarak kişiye kendini
açıklama faydası sağlayabilir.” biçiminde ifade edilen değer önerisi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Fonksiyonel fayda

b) Duygusal fayda c) Kendini ifade faydası

d) Durumsal fayda

9) Aşağıdakilerden hangisi marka kimliği uygulama sistemi başlıklarından birisidir?
a) Marka konumlandırma
b) Hedef kitle
c) Etkin iletişim
d) Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi marka kimliği uygulama sistemi sürecindeki uygulama
başlıklarından birisidir?
a) Alternatif üretme b) Rekabet üstünlüğü sağlama c) Performans izleme d) Hepsi

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) a, 4) d, 5) a, 6) b, 7) b, 8) c, 9) a, 10) a
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4. Marka Denkliği

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bu bölümde, marka denkliği kavramı ele alınarak açıklanmaktadır. Marka denkliğinin
marka değerinden farkı ortaya konulacak ve marka denkliğini oluşturan bileşenler
açıklanacaktır. Bu çerçeve de marka bağlılığı, marka farkındalığı, algılanan kalite marka
çağrışımları ve diğer marka çağrışımları açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Marka denkliği ” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka denkliği marka yönetiminin temelidir” yargısını tartışınız.
3) “Marka denkliği ile marka değeri aynı şeylerdir” yargısını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Marka denkliği yerine
kullanılan
ve/veya İleride yer alan konularda
marka
denkliği
ile bulunan kavramlar hakkında
karıştırılan kavramlara temel oluşturulmaktadır.
değinilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Pazarlama

•

Marka

•

Marka Denkliği

•

Marka Bağlılığı

•

Marka Farkındalığı

•

Algılanan Kalite

•

Marka Çağrışımları

•

Diğer Maddi olmayan Varlıklar
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Giriş
Marka yönetiminin başarılı bir biçimde yapılabilmesi için marka yöneticilerinin neleri
yönettiklerinin farkında olmaları gerekir. İşletmelerin en önemli değerlerinden biri olan
markanın da nelerden oluştuğunu anlamak bu bağlamda çok önemlidir. Marka denkliği
kavramı da marka yöneticisinin yönetmesi gereken marka ile ilgili pek çok kıymetli bileşeni
içeren bir konudur. Marka bağlılığı veya sadakati bunların başında gelir. Müşteriler neden bir
markaya bağlıdır ve bizim markamızın sadık müşterileri var mıdır? Nedenleri nelerdir?
Bağlılıklarını nasıl devam ettirebiliriz? Diğer markalarla kıyaslandığında tüketiciler
markamızın ne düzeyde farkındadır? Markamız akla ne şeklide geliyor, müşterilerimizdeki
çağrışımları nelerdir? Bu bölümde bu ve buna benzer soruların yanıtları aranmaktadır.
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4.1. Marka Denkliği Tanımı
Marka denkliği konusu, 1990’larda pazarlama ve yönetim için en önemli alanlardan
birisi olarak ortaya çıkmıştır. Marka denkliği, markanın adıyla üreticilerine, perakendecilerine
ve tüketicilerine getirdiği büyük bir değer olarak ifade edilebilmektedir. Pazarlama
literatüründe marka denkliği, soyut marka özellikleriyle açıklanmaktadır (Aziz ve Yasin,
2010, s. 181). Marka denkliği, İngilizce’de “brand equity” kavramının karşılığı olup, Türkçe
yazında “marka sermayesi”, “marka ederi” ve “marka varlıkları” şeklinde ifade edildiği
tercümeleri de bulunmaktadır (Kaplan ve Baltacıoğlu, 2009, s. 299). Zaman zaman marka
değeri (brand value) kavramıyla da karıştırıldığı görülmektedir.
Uygulamada marka değeri kavramı üzerinde durulmasına karşın, marka değeri, marka
denkliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığından dolayı, marka denkliği konusu daha büyük
bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla, marka denkliği ve marka değeri farklı kavramlar olarak
değerlendirilmektedir Marka denkliği tüketici bakış açısından ölçülürken, marka değeri
finansal temellidir. Marka denkliğinde markanın gücünün altında tüketicilerin markayla ilgili
deneyimleri ve markaya olan bağlılıkları bulunmaktadır. Bu deneyimler, tüketicilerin markaya
yönelik algılarını, hislerini, düşüncelerini, imajlarını, fikirlerini, inançlarını, duygularını ve
ilişkilerini etkilemektedir. Bir markanın yüksek marka sadakati, isim bilinirliği, algılanan
kalite, güçlü marka çağrışımları ve patentler, ticari tesciller ve kanal ilişkileri gibi diğer
değerleri kapsaması sonucunda; marka denkliği oluşmaktadır. (Kotler, Armstrong, vd, 2010)
Marka denkliği, “bir ürün veya hizmet tarafından bir işletmeye ve/veya işletmenin
müşterilerine sağladığı değeri arttıran ya da azaltan, bir markayla, markanın adıyla ve
simgesiyle bağlantılı bir dizi varlık ve yükümlülüklerdir” şeklinde tanımlanmaktadır. Aaker
(1991, s. 15)
Marka denkliği “bir markanın toplam birikmiş değeri veya kıymeti olup, markanın
somut ve soyut varlıklarının hem finansal hem de satış kazancına katkılarıdır” ifadesi ile
tanımlamaktadır. Upshaw (1995, s. 14)
Marka denkliği hem fonksiyonel hem de deneyimsel unsurlardan oluşmaktadır.
Fonksiyonel yönü, faydacı ve nesnel olarak değerlendirilen algılanan kalite ve performans ile
ilgili olup, deneyimsel yönü markanın sembolik, hedonik ve psikolojik değerini
yansıtmaktadır (Broyles, Leingpibul, Ross ve Foster, 2010, s. 168). Marka denkliği üzerine
gerçekleştirilen araştırmalar, psikolojinin bilişsel, sosyal, kişilik ve nörobilim gibi birçok
alanını kapsamaktadır (Hilgenkamp ve Shanteau, 2010, s. 562).
Tüketici temelli marka denkliği tanımından yola çıkarak, marka denkliğinin
tanımlanmasında kullanılan beş önemli özelliği Lassar, Mittal ve Sharma (1995, s. 12- 13)
aşağıdaki gibi açıklamaktadır:
1. Marka denkliği, nesnel göstergelerden öte, tüketici algılarıyla ilgilidir.
2. Marka denkliği, bir markayla ilgili olarak genel bir değer olarak görülebilmektedir.
3. Markayla ilgili olan bu genel değer, marka adından ve markanın fiziksel
yönlerinden ortaya çıkmaktadır.
4. Marka denkliği, kesin olmamakla birlikte rekabetle bağlantılıdır.
5. Marka denkliği, finansal performansı olumlu şekilde etkilemektedir.
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Marka denkliği; işletmenin, ürüne veya hizmete, marka adının veya sembolünün
eklemiş olduğu değerler setidir. Marka denkliğini oluşturan bu sette beş unsur olduğu ileri
sürülmektedir.
Bu unsurlar;
12345-

Diğer marka varlıkları (patent, ticari marka vb.),
Algılanan kalite,
Marka çağrışımı,
Marka farkındalığı,
Marka bağlılığı - sadakati,

Morgan marka denkliğini iki farklı başlık altında incelemiştir. Birinci başlıkta ürün
özellikleri ile performansını; ikinci başlıkta markaya duyulan güveni, saygıyı, ihtiyaca
uygunluğunu ve sosyal-psikolojik ihtiyaçlara yanıt vermesini ele almıştır. Başka kaynaklarda
ürünün fonksiyonel ve sembolik faydalan üzerinde durulmaktadır. Bu faydalar algılanan kalite
kapsamında da düşünülebilir.
Bir başka açıdan bakıldığında, marka denkliği, tüketici ile marka, geçmişle gelecek
arasında bağ kuran bir kavramdır. Bunun bir anlamı, tüketicinin marka ile kendini ifade
edebilecek biçimde ilişkilendirebilmesi, satın aldığı ya da tükettiği marka ile kimlik ve
kişiliğini yansıtmak istemesidir. İkinci anlamı, markanın sadece bugünün değil, geleceğin de
markası olması zorunluluğudur. Bu da markaya ayrılan bütçeye bir harcama bütçesi olarak
değil, bir yatırım bütçesi olarak bakılmasını gerektirir. Çünkü marka denkliği, markanın
tüketici nezdindeki değerini yansıtır. Bu değerlere şu örnekler verilebilir:
•
•
•
•
•
•

Tüketici satın aldığı marka ile toplumdaki gücünü, prestijini, itibarini,
Başarısını,
Zevkini,
Çeşitliliğini ve heyecanlarını,
Yardımseverliğini,
Ulusal güvenliğe verdiği önemi yansıtmak ister.

Aaker (1991), marka denkliğinin çok boyutlu bir kavram olduğunu ve marka sadakati,
marka farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımı ve diğer marka varlıklarından
oluştuğunu belirtmektedir.
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Şekil 4.1: Marka Denkliğinin Değer Yaratma Süreci

Kaynak: Aaker, (Managing Brand Equity, 2009, s. 23)’den derlenmiştir.

Marka denkliğinin, işletmelere sağladığı faydalar şu şekilde sırlanabilir:
1- Marka denkliği, tüketiciye güven sağlayarak, tüketicilerin satın alma kararlarında
etkili olmaktadır. Marka denkliği yüksek olan markanın, algılanan kalitesi de yüksek
olduğu için, marka değeri, tüketici tatminini arttırmaktadır.
2- Marka denkliği, işletmeye yüksek kar marjı sağlar. Marka denkliği yük- , sek olan
işletme, rakiplerinden daha yüksek fiyat koyma olanağına sahiptir. Bu nedenle de, kar
marjı yüksek olur.
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3- Marka denkliği yüksek olan işletme, marka denkliği yüksek olmayan işletmelerden
daha çok marka yayılma olanağına sahiptir.
4- Marka denkliği, dağıtıcıların markayı raşarında bulundurmak istemelerini sağlar.
Böylece, işletme, daha çok dağıtım noktasında markasını teşhir etme olanağına sahip
olur.
5- Marka denkliği, rakiplere karşı gerçek bir bariyer (giriş engeli) oluşturarak, rakiplerin
pazara girmesini engeller.
6- Tanıtıma ve tutundurmaya yardımcı olarak, markaya talep yaratmaktadır.
7- İşletmenin pazar payının korumasına ve geliştirmesine yardımcı olmaktadır.
8- Tekrar satın alma değerini oluşturarak, marka sadakatini arttırmaktadır.

Marka denkliği, en azından bir düzine farklı yolla marjinal nakit akışı sağlamak
suretiyle firma için değer yaratma potansiyeline sahiptir. İlk olarak, yeni müşteriler çekecek
ve eskileri yeniden ele geçirecek programlar geliştirebilir. İkinci olarak son dört denklik
boyutu marka sadakatini artırabilir. Artırılmış marka sadakati, özellikle rakipler yeni yaratıcı
ürün avantajı elde ettikleri zaman satın alma süresinde tepki verecek (önlem alacak) süreyi
yarattığı için önemlidir. Üçüncü olarak, marka denkliği yüksek fiyatlandırma ve
promosyonlara bağımlılığı azaltarak, firmanın daha yüksek marjinlere sahip olmasını sağlar.
Dördüncü olarak marka denkliği, marka uzantıları ile büyüme için bir platform yaratır. Son
olarak marka denkliği, rakiplere de gerçek bir bariyer oluşturan, rekabetçi bir avantaj sağlar.
(Aaker, 1991, 16-18)

Marka Denkliğinin Ölçülmesi
Soyut varlıklar olarak markaların değerlendirilmesinde marka denkliğinin
oluşturulması, ölçülmesi ve yönetimi üzerine daha fazla önem verilmektedir. Marka
denkliğinin ölçümü ile ilgili yapılan çalışmalar üç bakış açısından değerlendirilmektedir
(Keller ve Lehmann, 2006, s. 744-745):
1.Tüketici Odaklı: Geçmişte markalar ürünlerle aynı anlamda kullanılmaktayken,
zamanla reklam, kullanım deneyimi ve diğer faaliyetler veya etkilerle oluşturulan
objektif ürünün ötesinde bir dizi yükleme ve çağrışımlar haline gelmiştir.
2. İşletme Odaklı: İşletme bakış açısından bakıldığında, güçlü markalar, reklam ve
tutundurma faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine, güvenli
dağıtımına, ürünün rekabetten korunmasına ve diğer ürün kategorilerinde
genişlemesine ve büyümesine hizmet etmektedir. İşletme bakış açısından marka
denkliği, marka adının varlığından kazanılan ek değer veya işletmenin markasıyla
piyasanın etkin olmayan kısmını ele geçirme derecesi olarak nitelenebilmektedir.
3.Finansal Odaklı: Finansal pazarların bakış açısından markalar, tesis ve donanım
gibi alınıp satılabilen birer varlıktır. Buna göre, markanın finansal değeri, finansal
pazara getirdiği veya getirebileceği fiyattır.
Marka denkliği birçok akademisyen tarafından farklı yaklaşım ve modellerle
ölçülmeye çalışılmıştır. Erdem vd. (1999, s. 310), marka denkliği modellerini iki kategoride
incelemiştir:
92

•

•

Bileşen temelli modeller (component-based models) (Aaker, 1991, 1996a; Keller,
1993; Lassar vd., 1995; Keller ve Lehmann, 2003): Marka denkliğinin bireysel
unsurlarını ölçmektedir.
Bütünsel modeller (holistic models) (Swait, Erdem, Louviere ve Dubelaar, 1993;
Park ve Srinivasan, 1994; Kamakura ve Russell, 1993): Holistik modeller markanın
nesnel anlamda genel olarak değerlendirilmesidir.

4.2. Marka Bağlılığı (Sadakati)
Marka değerinin temel boyutlarından biri olan marka bağlılığı tüketicinin bir ürünün
markasını sürekli satın alma derecesidir. Bağlılık marka denkliğinin temelidir. Sadık bir
müşteri temeli, rakiplerin pazara girişi için bir engel yaratır, fiyat farkını temsil eder. Marka
sadakati, tüketicinin markaya olan güveni olarak tanımlanabilir. Güçlü bir markanın en temel
özelliği kendisine sadık bir tüketici kitlesinin olmasıdır. Stratejik açıdan da, kendi ürün
kategorisinde marka sadakati oluşturmuş bir marka pazara girebilecek yeni ürünlerin de
yolunu kapatabilir. Başka bir ifade ile tüketicinin, rakip markalar arasından sürekli belirli bir
markayı seçme ve diğerlerini reddetme eğilimidir. Marka bağlılığını, tüketici tutumları, aile,
satıcı ile ilişkiler, arkadaş vb. pek çok faktör etkilemektedir. Marka bağlılığı, tüketicinin
markaya karşı olumlu hisler duymasını, bağlı olduğu markayı diğer markalardan daha sık
satın almasını ve markayı daha uzun süreler kullanmaya-satın almaya devam etmesini ifade
eder (Odabaşı ve Barış, 2007).
Marka bağlılığının, sadık bir müşteri tabanının oldukça öngörülebilir bir satış ve kar
akışı oluşturabilmesinden dolayı, alınacak ya da satılacak bir markaya değer biçmede önemli
bir değerlendirme ölçütüdür. Eldeki müşterileri korumanın, yeni müşterileri kazanmaktan
daha az maliyetli olmasından ve mevcut müşterilerin sadakatinin rakipler için pazara girişte
önemli bir engel oluşturmasından dolayı, marka sadakati, işletmeler açısından bir değer
taşımaktadır (Aaker, 2009).
Marka denkliği boyutlarının en önemlisi olan marka bağlılığı, marka denkliğinin diğer
boyutları olan farkındalık, çağrışım ve algılanan kaliteye kıyasla marka denkliğinin daha
güçlü bir belirleyicisidir (Yoo ve Donthu, 2002).
Müşterilerin markaya bağlılık seviyesi farklı düzeylerdedir ve markadan markaya
değişiklik gösterir. Bir marka açısından marka piramidinde hangi seviyede ne kadar müşterisi
olduğunu bilmek önemlidir. Ayrıca piramidin alt basamaktakilerinin daha üst basamağa
yükseltilmesi için neler yapılmasının planlanması açısından da marka bağlılık seviyelerini
bilmek gerekir. Bağlılık seviyeleri, Bağlılık Piramidi’nde görüldüğü gibi 5 şekilde
gerçekleşmektedir (Erdil ve Uzun, 2010):
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Şekil 4.2: Bağlılık piramidi

Kaynak: Aaker, (1991); Çev: Erdil ve Uzun, (2010)’den derlenmiştir.

Marka bağlılık piramidinin en altında yer alan marka bağlılığı olmayan tüketiciler,
markaları birbirinin aynı görmektedirler ve marka, bu tüketiciler için satın almada etkili olan
faktörlerden biri değildir. Bu tüketiciler, indirime ve fiyata duyarlılık göstermektedirler. Bu
gruptaki tüketiciler, marka tercihlerini rasyonel gerekçelere dayandırmada baskındırlar.
Piramidin ikinci derecesinde yer alan markayı değiştirmek için neden görmeyen
tüketiciler, satın aldıktan marka onları tatmin ettiği sürece markayı değiştirmeye gerek
duymamaktadırlar. Bu gruptaki tüketiciler, otomatik satın alma davranışı göstermeye yakın
kişiler olduğundan, markanın güçlendirilmesine ağırlık verilmelidir. Üçüncü derecede yer
alan tüketiciler, değişir maliyetlerle tatmin olan tüketicilerdir ve bu tüketicilerin marka
bağlılığı değişir maliyetlere bağlıdır. Rakipler, bu tüketicileri, değişik maliyet önerileri ile,
kendilerine çekebilirler.
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Dördüncü derecede yer alan marka bağımlıları, markayı gerçekten seven tüketicilerdir.
Bu tüketicilerin markayı tercih nedenleri, sembol, algılanan kalite gibi marka çağrışımlarıdır.
Markayı arkadaş olarak görürler ve onunla duygusal bağ kurarlar. Marka bağlılığı piramidinin
en üst seviyesinde yer alan markaya kendini adamış tüketiciler, markayı kullanıyor olmaktan
mutluluk duyarlar. Marka, tamamıyla onları ifade etmektedir.
Dördüncü ve beşinci grup için, markanın kimliği, kişiliği ve sembolleri derece önem
taşır.
Tüketici, bu seviyeler arasında zamanla yer değiştirebilir. Diğer bir deyişle, seviyeler
arası geçiş mümkündür. Değişik sektörler, ülke ya da pazarlarda marka bağlılığı profilleri
farklı olabilmektedir. Örneğin, başka bir ayrıma göre de, marka bağlılığı altı seviyede
gösterilmektedir: Duygusal sadıklar, Hareketsiz Sadıklar, Temkinli sadıklar, Yaşam Biçimini
Değiştirenler, Temkinli göçmenler, Hoşnutsuz Müşteriler (İslamoğlu, 2011)

Marka Bağlılığının Faydaları
Mevcut müşterilerin marka sadakati stratejik bir varlığı ifade eder ve eğer düzgün bir
şekilde yönetilirse Şekil 4.3’te de görülen dört farklı yolla değer sağlama potansiyeline
sahiptir. (Aaker, 1991)
Şekil 4.3: Marka Sadakati

Marka bağlılığının işletmelere sağladığı bir takım yararlar vardır. Bu yararlar şu
şekilde sıralanabilir.
1- Marka bağlılığı, pazarlama maliyetlerini düşürmektedir. Sadık müşteriyi elde tutmak,
yeni müşteri kazanmaktan daha az masraflıdır, çünkü, potansiyel tüketicilerin, satın
aldıkları mevcut markaları değiştirmek konusunda motivasyon eksiklikleri vardır ve
bu tüketicilerle iletişim kurmak, marka alternatiflerini değerlendirme konusunda çaba
göstermediklerinden, daha masraflıdır. Sadık müşteriler, tatmin oldukları ve ürünle
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2-

3-

4-

5-

veya ona bağlı hizmetle ilgili oluşan problemleri çözüldüğü takdirde, markaya sadık
kalmaya devam etmektedirler.
Marka bağlılığı, işletmeye rekabet avantajı sağlamaktadır. Pazara yeni giren işletmeler
için önemli bir giriş engeli oluşturmaktadır. Marka bağlılığı yüksek olan pazara
girmek isteyen bir işletme, pazarda oluşmuş marka bağlılığım ortadan kaldırmak için
çok fazla kaynak harcamak zorundadır. İşletmeler de, bu nedenle, böyle bir pazara
girmeyi göze almamaktadırlar.
Marka bağlılığı, işletmeye, ticari genişlik sağlamaktadır. Güçlü marka bağlılığı,
işletmelerin, satış noktalarında daha fazla rafa sahip olmalarını sağlamaktadır. Aracılar
ya da satıcılar, marka bağlılığı yüksek olan markaların tüketicilerin alışveriş listesinde
önemli bir yere sahip olduklarını bildiklerinden, bu markalar için, satış noktalarında
daha çok yer ayırmaktadırlar. Ticari genişlik, farklı boyut ve çeşitlilikteki ürünlerde ve
marka yayılmalarında önemli bir unsur olarak yer almaktadır.
Marka bağlılığı, yeni tüketicileri harekete geçirmektedir. Sadık bir tüketici grubuna
sahip olmak, özellikle, riski yüksek olan satın almalarda, potansiyel tüketicileri
işletmeye çekmede önemli bir faktördür. Çünkü sadık tüketici, yüksek oranda tatmin
olmuş tüketicidir ve yüksek oranda tatmin olmuş bir tüketici, markanın “başarılı”
olduğu ve “iyi hizmet” sunduğu imajının yayılmasını sağlamaktadır. Böyle bir durum
da, potansiyel tüketicileri işletmeye çekmede etkili olmaktadır.
Marka bağlılığı, rekabetçi tehlikelere zamanında tepki verilmesini sağlamaktadır.
Pazara yeni özelliklere sahip bir ürün girdiğinde, sadık müşteri grubuna sahip olan
işletme endişe duymaz, çünkü müşterisi bağlı olduğu markanın, yeni çıkan ürünün
daha iyisini çıkaracağını düşünerek, rakip işletmenin yeni ürünü satın almaz. Böylece,
sadık tüketiciye sahip olan işletme, pazara ilk giren işletme olmanın dezavantajlarım
ortadan kaldıran takipçi stratejiyi izleyerek, pazara ilk giren işletmeden daha avantajlı
bir konuma gelmektedir.

Marka bağlılığı, bir markanın fiyatında ya da özelliklerinde bir değişiklik yapıldığı
zaman, müşterinin başka bir markaya geçme/ geçmeme eğilimini yansıtır. Marka bağlılığı
arttıkça, müşteri grubunun rekabetçi hareketlerden zarar görme olasılığı artacaktır. Marka
sadakati, satılacak ya da alınacak bir marka için değer belirlenirken ana husustur, çünkü
yüksek müşteri sadakatinin tahmin edilebilir satış ve karlılık akışı sağlayacağı beklenebilir.
Ayrıca marka bağlılığının pazarlama giderlerinin üzerindeki etkisi de önemlidir: mevcut
müşterileri elde tutmak, yeni müşterileri elde etmekten daha az masraflıdır. (Aaker, 1996, 3521)

4.3. Marka Farkındalığı
Marka farkındalığı, potansiyel satın alıcının, belirli bir ürün kategorisindeki markayı
bilmesi ve hatırlaması olarak tanımlanır. Tüketiciler pek çok ürün grubunda akıllarına ilk
gelen markayı satın alma eğiliminde olduklarından bilinirlilik marka açısından önemlidir.
Eğer ürün grubunda tüketici başka marka ismini ya da çağrışımlarını bilmiyorsa, markanın
tercih edilme ihtimali daha da artar. Öte yandan marka bilinirliliği markanın imajı ile de ilgili
olduğundan imajı güçlendirebilir. Bilinen markalar güçlü iseler bu tercih ihtimali çok daha
yüksek olur.
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Marka farkındalığı, farklı koşullar altında tüketicinin markayı tanımlayabilme
yeteneğidir (Keller, 2003). Marka farkındalığının iki temel boyutu vardır: Marka tanınması ve
marka hatırlanması. Marka tanınması, marka ile ilgili bir ipucu verildiğinde markanın
bilinmesi, marka hatırlanması ise, ürün kategorisinin markayı anımsatmasıdır.
Bir markanın güçlü olabilmesi için tüketicinin belleğinde markayla ilgili olumlu
düşünce ve duyguların oluşması gerekmektedir. Bunun için öncelikle tüketici, marka
hakkında bilgi sahibi olmalı, dolayısıyla markayı tanımalı veya markanın farkında olmalıdır.
Marka farkındalığı, tüketicilerin zihninde bir markanın varlığıdır. Marka farkındalığı, bir
markanın hafızadan geri çağırılması ile ilgilidir. Bir satın alım için marka farkındalığı, tanıma
(recognize) ve hatırlama (recall) olmak üzere iki kavramdan oluşmaktadır (Sanyal ve Datta,
2011, s. 132).

Tablo 4.1: Marka Farkındalığı ile İlgili Kavramlar

Kaynak: Sanyal ve Datta, 2011, s. 133
Marka farkındalığı, markanın tüketiciler tarafından bilinirlilik düzeyi ile onun tüketici
zihnindeki pozisyonu ve kalbindeki yeridir. Bir başka deyişle, tüketicinin bir markayı ismi,
logosu, kimliği, kişiliği, vaatleri, sembol ve çağrışımları ile algılayıp öğrenme düzeyi, onun
marka farkındalığını ifade eder.
Marka farkındalığı, tüketicilerin tekrarlı satın alımlarında önemli bir etkiye sahip
olmaktadır. Marka farkındalığı, üç şekilde tüketici davranışının güçlü bir belirleyicisi olarak
rol oynamaktadır (Brewer ve Zhao, 2010,):
1. Bir tüketici, kalite ve fiyatına bakmaksızın daha çok yüksek marka farkındalığına
sahip bir ürün seçme eğilimindedir.
2. Bir satın alma sürecinde, marka farkındalığı tüketicilerin karar vermesine ve karar
süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olmaktadır.
3. Marka farkındalığı tüketicilerin satın alma davranışını tekrar etmelerini güçlü bir
şekilde etkilemektedir.
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Keller’e göre marka farkındalığı üç avantaj sağlamasıyla tüketici kararlarında önemli
rol oynamaktadır. Bunlar düşünme, göz önüne alma ve seçim avantajlarıdır (Keller, 2003:26).
Farkındalık Piramidi, tüketicilerin o marka ile ilgili hangi farkındalık düzeyinde olabileceğini
göstermeye yarayan bir durumdur. Tüketiciler bu piramitte bir markanın farkındalığı ile ilgili
dört değişik düzeyde olabilmektedirler. Aşağıdaki şekilde Marka Farkındalık Piramidi
görülmektedir.
Şekil 4.4: Marka Farkındalık piramidi

Kaynak: Aaker, David, Building Strong Brands. The Free Press, New York, 1996, s. 300.

Marka Tanınmışlığı, tanınmışlık, geçmişte markaya karşı oluşmuş aşinalığı vurgular.
Marka tanınırlığını, markanın tüketici zihninde yer alması ya da tüketicinin markayı zihninde
kategorileştirmek için yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ile açıklanabilir Bu bağlamda
tanınırlık, markanın ürün kategorisi içinde başka markalardan ayrılması ve
değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Marka Hatırlanılırlığı, bir markanın hatırlanıyor olduğunu söyleyebilmek için, ait
olduğu ürün sınıfı belirtildiğinde, o markanın tüketicinin aklına gelmesi gerekmektedir Bu
durum hatırlanan markalara, tüketici seçim için kafa yormadığında ya da ön hafızasındaki
marka gruplarına ait birkaç ismi sıraya dizdiğinde, diğer markalar üzerinde bir avantaj
sağlamaktadır.
Akla İlk Gelen Marka Olmak, akla gelen ilk marka olmak işletmeler için çok önemli
bir durumdur. Bu seviyede bulunan tüketiciler, markanın tamamen farkındadır. O ürün
kategorisi içinde ilk akla gelen marka olmak o kategoride en çok farkında olunan marka
olmak anlamındadır.
Marka İsmi Hâkimiyeti, en üst farkındalık seviyesi, tüketicilerden belirli bir ürün
sınıfına ait marka isimleri istendiğinde tamamına yakınının sadece tek bir markayı dile
getirdikleri “Marka İsmi Hâkimiyeti” seviyesidir. Bu seviyenin biraz daha ilerisi o markanın
ürün kategorisinin yerine geçtiği durumdur.
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Marka farkındalığı, markaya çeşitli değerler katmaktadır. Bu değerler şu şekilde sıralanabilir:
(İslamoğlu, Fırat, 2011)
1- Marka farkındalığı, öğrenme avantajı sağlamaktadır. Marka farkındalığı, marka
imajını oluşturan marka çağrışımlarını etkileyerek, tüketicinin satın alma kararında
etkili olmaktadır. Bireyin hafızasında, marka imajının canlanması için marka
farkındalığı, önemli faktörlerden biridir. Marka farkındalığına sahip olan tüketicilerin
hafızasında marka ile ilgili çağrışımlar, imaj vb. canlanır. Marka farkındalığı
sayesinde, tüketici hafızasındaki marka bilgileri harekete geçer ve böylece tüketici
markalar arasındaki tercihini yapar.
2- Marka farkındalığı, düşünce avantajı sağlamaktadır. Tüketiciler, bir ürüne ihtiyaç
duyduklarında, hangi markanın, onların bu ihtiyaçlarını tatmin edeceğini düşünmeye
başlarlar. Marka farkındalığı yoluyla, tüketicinin düşünce setinin bir üyesi olan bir
marka, tüketicinin bu ihtiyacını karşılıyorsa, markanın tüketici tarafından satın
alınması kolaylaşır. Bu etki özellikle, düşük ilgi grubundaki ürünlerde daha çok
görülür.
3- Marka farkındalığı, işletmeye, markasının tercih edilme avantajını sağlamaktadır.
Yüksek marka farkındalığı, tüketicinin düşünce setindeki markalar arasındaki tercihini
etkiler. Düşünce setindeki markalar arasında, marka farkındalığı yüksek olan marka
tercih edilir. Çünkü, yüksek marka farkındalığına sahip olan marka, yüksek marka
çağrışımına da sahiptir.

4.4. Algılanan Kalite
Algılanan kalite, ürünün önceden belirlenmiş ölçülebilir üstünlüğünü ifade eden
objektif veya gerçek kaliteden farklıdır. Algılanan kalite ürünün içsel ve dışsal özelliklerinden
etkilenir ve tüketici zihninde oluşur. Dolayısıyla üreticinin kalite algısıyla tüketicinin kalite
algısı birbirinden farklılık gösterebilir (Grewal, 1995) Algılanan kalite, çeşitli sebeplerden
dolayı bir marka varlığı konumuna yükselen marka çağrışımıdır. Bu sebepler şunlardır
(Aaker, 2009):
• Tüm marka çağrışımları arasında sadece algılanan kalitenin finansal performansı
yönlendirdiği ortaya konulmuştur.
• Algılanan kalite genelde, bir işin başlıca (belki de en önemli) stratejik itici gücüdür.
• Algılanan kalite, bir markanın nasıl algılandığı konusundaki diğer olguları yönlendirir
ve onlarla ilişkilendirir.
Algılanan kalite tüketicinin belirli bir ürünün beklentilerini karşılayıp karşılamadığı
konusundaki fikri ile ilgilidir (Gill ve Dawra, 2010, s. 193). Kalite iddiası gerçek olmadıkça
kalite algısı yaratmak genellikle imkânsız olmaktadır. Yüksek kaliteye ulaşmak; kalitenin,
tüketici segmentleri için ne anlam ifade ettiğini anlamayı ve kurumun kaliteli ürünler ve
hizmetler sunabilmesine olanak sağlayacak destekleyici bir kültür ve bir kalite yükseltme
süreci gerektirir. Ancak kaliteli bir ürün ya da hizmet yaratmak sadece kısmi bir başarı olup,
bu ürün ya da hizmet ile ilgili kalite algılarının da oluşturulması gerekir (Aaker, 2009).
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Algılanan kalite, satın alma nedeni oluşturarak, farklılaştırma ya da konumlandırma ile
kanal üyelerinin ilgisini çekerek, daha yüksek fiyatı destekleyerek ve hat uzantılarına temel
oluşturarak değer yaratır (Odabaşı ve Oyman, 2002).
Algılanan kalite çeşitli şekillerde değer oluşturmaktadır (Erdil ve Uzun, 2010):
1. Satın alma sebebi sunma,
2. Farklılaştırma/konumlandırma,
3. Bir fiyat farkı sunma,
4. Kanal üyesinin ilgisi,
5. Marka yaymalar yoluyla.
Çeşitli araştırmalarda objektif ve algılanan kalite kavramları arasındaki farklılıklar
açıklanmıştır. Objektif kalite, ürünlerin daha önceden belirlenmiş standartlara göre ölçülebilen
teknik özelliklerinin mükemmelliğini tanımlamada kullanılırken, algılanan kalite ise,
tüketicilerin bir ürünün mükemmelliği ile ilgili yargıları olarak tanımlanmaktadır (Zeithaml,
1988).
Bu farklılığa yol açan nedenlerden birincisi, tüketicinin algılanan kalite ile ilgili
düşüncelerini yıkmanın kolay olmamasıdır. Tüketiciler, bir markanın kötü kaliteli olduğuna
inanırlarsa, bu inancı yıkmak için çaba harcamazlar ve o markadan daha iyi olmasını
beklemezler. Bu nedenle, kötü olarak algılanan markanın, kalite algısını değiştirmek zor, hatta
kimi zaman imkânsızdır. İkincisi, işletmenin, tüketicinin hiç önem vermediği bir boyutta
mükemmel kaliteye ulaşmasıdır. Bu boyutta bir kalite mükemmeliyeti tüketiciyi
ilgilendirmediğinden, tüketici malı kalitesiz olarak algılamaktadır. İşletmenin, daha sonra,
herhangi bir alanda gerçekleştireceği iyileştirme ile ilgilenmezler. Üçüncüsü, tüketicinin,
kalite hakkında objektif ve rasyonel bir değerlendirme yapacak bilgiye nadiren sahip
olmasıdır. Tüketiciler bu bilgiye sahip olsalar bile, kalite değerlendirmesi yapacak zamana ve
motivasyona sahip değildirler. Zamansızlık ve motivasyon eksikliğinin bir sonucu olarak da,
kalite yorumunu kalite ile ilişkilendirdikleri bir/ iki şeye bakarak yaparlar. Bu yüzden, işletme
açısından önemli olan, tüketicinin kalite ile ilişkilendirdiği özellikleri bilmektir. Sonuncusu
ise, tüketicilerin doğru kalite yargılamasını nasıl yapacaklarını bilmemeleri ve yanlış
noktalara bakmalarıdır. Mücevher dükkânından ilk defa alışveriş yapan ve pırlanta alacak
olan birinin fiyatı kalite göstergesi olarak ele alması buna örnek olarak gösterilebilir, ancak
pırlantada önemli olan fiyat yüksekliği değil, karattır.
Gerçek kaliteden yukarıda sayılan nedenlerle farklılaşan algılanan kalitenin işletmeye
sağladığı yararlar şunlardır:
1- Algılanan kalite, tüketicilerin satın alma kararında etkili olur. Algılanan kalitenin,
satın alma kararı ile ilişkilendirilmesinin bir sonucu olarak da, pazarlama
bileşenlerinin etkinliği artmaktadır.
2- Algılanan kalite, rakipler karşısında farklılaşma araçlarındandır. Bunun bir sonucu
olarak da, işletmeler tarafından, konumlandırma boyutu olarak kullanılmaktadır.
3- Algılanan kalite, ürüne/ hizmete/ markaya yüksek fiyat koyma olanağı sağlar.
Tüketici, kaliteyi yüksek olarak algıladığı zaman, yüksek fiyata karşı tepki göstermez.
Marka kaliteli olduğu için, fiyatının yüksek tutulduğu düşünülmektedir.
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4- Algılanan kalite, dağıtım kanalı üyelerinin dikkatini çeker. Algılanan kalite yüksek
olduğu zaman, dağıtım kanalı üyeleri, o ürünü, tüketici talep edeceği için, raflarında
bulundurmak isterler.
5- Algılanan kalite, marka yayma stratejilerinin uygulanmasında da kullanılır. Algılan
kalite, marka yayma stratejisi yolu ile pazara sunulan yeni ürünün tüketiciler
tarafından algılanmasında etkili olmaktadır.
6- Algılanan kalite, pazar payı üzerinde de etkili olmaktadır. Diğer tüm faktörler kontrol
altında tutulduğunda, yüksek kaliteli olarak algılanan ürünlerin / markaların pazar
paylarının da yüksek olduğu gözlenmektedir.

4.5. Marka Çağrışımları
Markalar, tüketicilerin zihinlerinde stratejik konumlar ve belirli algısal çağrışımlar
oluşturmaktadır (Henderson, Iacobucci ve Calder 1998). Bir marka çağrışımı, markayla
zihinde bağlantı kurmaktır (Erdil ve Uzun, 2010).
Tüketiciler zihinlerindeki bilginin işlenmesine, organize edilmesine ve geri
çağırılmasına yardım etmek ve satın alma kararlarını desteklemek amacıyla marka
çağrışımlarını kullanmaktadırlar (Low ve Lamb Jr, 2000).
Marka çağrışımları pazarlamacılar ve tüketiciler için önemlidir. Pazarlamacılar marka
çağrışımlarını, markaya doğru olumlu tutumlar ile duygular yaratmak ve spesifik marka
kullanmanın veya satın almanın kazanımlarını ve niteliklerini göstermek için markayı
farklılaştırma, konumlandırma ve genişletmede kullanırlar. Tüketiciler ise marka
çağrışımlarını, sürece ve organize olmaya yardım etmesi ve zihindeki bilginin yeniden
edinilmesi ve onlara satın alma kararlarında destek olması için kullanırlar. Birçok olası
çağrışım ve onların değer yaratabilecekleri çeşitli yollar vardır. Çağrışımların firmaya ve
müşterilerine değer yarattığı yollar arasında şunlar sayılabilir: bilgiyi işlemeye/bilgiye
erişmeye yardımcı olması, markayı farklılaştırması, satın alma nedeni oluşturması, olumlu
tutumlar/duygular yaratması, genişlemeler için bir zemin hazırlaması.
Marka çağrışımları, tüketici karar verme sürecinde bilgi toplama ve özellikle
alternatiflerin değerlendirilmesi aşamalarında faydalı olmaktadır. Bilgi toplama aşamasında
çağrışımlar, bilgileri organize etmede özet teşkil ettikleri için faydalı olurlar. Ayrıca, özellikle
alternatiflerin değerlendirilmesi aşamasında, markanın hızlı hatırlanmasını sağladıkları için, o
markanın seçilmesine çok yardımcı olabilmektedirler. Zihinde yer etmiş çağrışımlar sayesinde
tüketici, kendi içselleştirmesine en uygun markayı hemen hatırlayıp diğer alternatifleri
kapsam dışı tutabilir.
Bu doğrultuda marka çağrışımının daha etkin kılınması ve hedefine uygun algının
geliştirilmesi için aşağıdaki üç temel kural esas alınmalıdır:
1. Marka vaadini ve ürün karakterini oluşturan tek bir mesaj iletilmesi,
2. Rakiplerin benzer mesajlarıyla karışmasını önleyici şekilde bu mesajın iletilmesi,
3. Tüketicilerin zihinlerine olduğu kadar heyecanına da hitap eden duygusal etkinin
aktarılmasıdır.
Marka çağrışımı Keller tarafından (1998:93) üç ana kategori altında toplanmıştır. Bu
gruplar nitelikler, yararlar ve tutumlardır.
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Nitelikler
Nitelikler ürün ve hizmetleri kategorize eden betimleyici özelliklerdir. Ürün ya da
hizmetlerle olan ilişkisine göre nitelikler ikiye ayrılmaktadır. Ürünle ilgili nitelikler, ürünün
fiziksel niteliklerini ya da hizmetin gerekliliklerini ifade etmektedir. Ürünle ilgili nitelikler
ürün ya da hizmet gruplarına göre çeşitlilik göstermektedir. Ürünle ilgili olmayan nitelikler
satın alma ve tüketim sürecini etkilemekle beraber ürün performansını doğrudan etkilemez.
Ürün performansıyla doğrudan ilgili olmayan marka, her türlü çağrışımla ilişkilendirilir.
Ürünle ilgili olmayan özellikler şu şekilde gruplanabilir; Fiyat, kullanıcı ve kullanım imajı,
hisler ve tecrübeler, marka kişiliği.
Yararlar
Yararlar tüketicilerin ürün ve hizmetlere atfettiği kişisel değerler ve anlamlardır.
Yararlar üç gruba ayrılmaktadır (Keller, 1998:99). İşlevsel yararlar tüketici arzularının tatmin
edilmesi ve problemlerin giderilmesini içeren fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları ile ilişkilidir.
Sembolik yararlar, ürün ve hizmet tüketiminin dışsal avantajıdır ve ürünle ilgili olmayan
özelliklerle ilgilidir. Sembolik yararlar sosyal kabul ve kişisel ifade ile ilgilidir. Deneysel
yararlar ürün ve hizmetlerin kullanımının nasıl bir his olduğu ile alakalıdır. Bu yararlar
duygusal, çeşitlilik ve bilişsel uyarıcıları tatmin etmektedir.
Tutumlar
Marka çağrışımlarının en soyut ve en yüksek seviye çeşidi tutumlardır. Marka tutumu,
tüketicinin markayı genel olarak değerlendirmesine göre tanımlanmaktadır.
Bir marka çağrışımı markaya bağlı olan herhangi bir şeydir. Marka isminin değerini
oluşturan değer genellikle markanın insanlara olan anlamı ve çağrışımlarıdır. Değer yaratacak
bir dolu mümkün çağrışım ve birçok farklı yol vardır. Çağrışımların firma ve müşterileri için
değer yaratması aşağıdaki şekil de belirtilmiş olan beş farklı yolla mümkündür. (Aaker, 1991)

Şekil 4.5: Marka Çağrışımlarının Değeri

Kaynak: Aaker, (1991)
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1. Bilgi erişimi/ işlenmesinde yardım:
Bir çağrışım müşteri için idare edebileceği yoğun bilgi yığını sağlayabilir. Çağrışımlar
gerçeklerin yorumlanmasında da etkili olabilir. Ayrıca özellikle karar alma aşamasında,
bilginin hatırlanmasında çağrışımlar etkili olabilir
2. Farklılaşma:
Bir çağrışım farklılaşma için önemli bir temel sağlayabilir. Şarap, parfüm, giyim gibi
bir takım ürün sınıflarında çeşitli markalar birçok müşteri için ayırt edilebilir değildir. Marka
ismine ait çağrışımlar bu durumda bir markanın diğerlerinden ayırt edilmesinde önemli bir rol
oynayacaktır.
3. Satın alma sebebi:
Ürün özellikleri veya müşteri faydası ile ilintili olan birçok marka çağrışımı markanın
satın alınması ve kullanımı için spesifik bir sebep yaratabilir. Örneğin Colgate, temiz, beyaz
dişler sağlar; Mercedes ve American Express Gold kart ise kullanıcıya statü sağlar. Bazı
çağrışımlar markaya güven duyulmasını sağlayarak satın alma kararını etkilerler. Bir
Wimbledon şampiyonu belli bir tenis raketi kullanıyorsa ya da profesyonel bir kuaför belli bir
saç boyasını kullanıyorsa, müşteriler bu markalarla kendilerini daha rahat hissedeceklerdir.
4. Olumlu tutum /duygu yaratma:
Bazı çağrışımlardan hoşlanılır ve markaya transfer olacak pozitif duyguları teşvik
eder. Cem Yılmaz gibi ünlüler, Arçelik’in maskotu olan Çelik gibi semboller ya da “ışığını
yansıt” gibi sloganlardan hoşlanılabilir ve bunlar markaya karşı olumlu duyguları teşvik
edebilir.
5. Marka uzantıları için temel oluşturma:
Bir çağrışım marka ismi ve yeni ürün arasında bir uygunluk duygusu yaratarak, marka
uzantısı için temel oluşturabilir ya da yeni ürünü satın alma için sebep oluşturur. Honda’nın
küçük motorlardaki tecrübesi motosikletten dış motorlara ve çim biçme makinelerine kadar
yeni ürün uzantılarını akla yatkın kılmıştır.

4.6. Diğer Marka Varlıkları
Patentler, ticari markalar ve kanal ilişkilerini kapsamaktadır. Bu varlıklar, rakiplerin
tüketici bağlılığını sarsmasını engelledikleri için değer kazanmaktadırlar. Şöyle ki, ticari
marka, marka değerini benzer marka ismi, sembol veya ambalajı kullanarak tüketicilerin
aklını karıştırmayı hedefleyen bir rakipten korumaktadır. Ayrıca patentler açısından güçlü ve
tercih nedeni de olabiliyorsa, doğrudan rekabeti de önleyebilmektedir.
Marka varlıklarının tüketici temelli değer ölçümü literatür araştırmaları yabancı
literatürde yer alan konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, farklı araştırmacı ve yazarların
marka değerini farklı şekilde tanımladığı ve farklı boyutlardan yararlanarak marka değerini
kavramsallaştırdıkları anlaşılmaktadır. Farquhar (1989), Aaker (1991), Keller (1993) ve
Walgren vd. (1995) marka değerini, marka isminin ürünlere eklediği ilave değer olarak
tanımlamışlardır. Lassar vd. (1995) marka değerini tüketicilerin marka kimliğine ve markanın
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imajına güveni şeklinde tanımlamışlardır. Aaker (1991) marka değerini oluşturan boyutları;
marka farkındalığı, marka çağrışımları, marka sadakati, algılanan kalite ve diğer özel marka
varlıkları şeklinde gruplandırmıştır.
Diğer marka varlıkları, eğer rakiplerin mevcut müşteri grubu ve sadakatine zarar
vermesini engelliyorlarsa, çok değerlidirler. Örneğin ticari bir marka, marka değerini çok
benzer bir ismi kullanarak müşterilerin aklını karıştırmak isteyen bir rakipten koruyacaktır.
Bir patent eğer güçlü ve müşteri tercihi ile ilgili ise, direkt rekabeti engelleyebilir. (Aaker,
1991)
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Marka denkliği, bir markanın birikmiş değeri veya kıymeti olup, markanın somut ve
soyut varlıklarının hem finansal hem de satış kazancına katkılarıdır. Marka denkliği, çok
boyutlu bir kavramdır. Marka denkliği; marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite,
marka çağrışımı ve diğer marka varlıklarından oluşmaktadır. Marka denkliği, tüketici odaklı,
işletme odaklı ve finansal odaklı olmak üzere üç farklı yöntem ile ölçümlenebilir.
Marka bağlılığı(sadakati) tüketicinin bir ürünün markasını sürekli satın alma
derecesidir. Marka farkındalığı ise, potansiyel alıcının, belirli bir ürün kategorisindeki
markayı bilmesi ve hatırlamasıdır. Algılanan kalite, ürünün içsel ve dışsal özelliklerinden
etkilenir ve tüketici zihninde oluşan yapıdır. Marka denkliğinin bir diğer boyutu olan marka
çağrışımı ise, markayla zihinde kurulan bağdır. Diğer marka varlıkları ise, patentler, ticari
markalar ve kanal ilişkilerini ifade etmekte olup, bütün bu kavramlar birlikte marka denkliğini
ortaya çıkartır.
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Bölüm Soruları
1) "Bir markanın toplam birikmiş değeri veya kıymeti olup, markanın somut ve soyut
varlıklarının hem finansal hem de satış kazancına katkılarıdır" biçiminde ifade edilen marka
unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marka Denkliği

b) Marka Kişiliği

c) Logo

d) Algılanan kalite

2) " Tüketicinin bir ürünün markasını sürekli satın alma derecesidir." biçiminde ifade edilen
marka unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marka Denkliği

b) Marka Sadakati

c) Marka Farkındalığı

d) Algılanan kalite

3) " Potansiyel alıcının, belirli bir ürün kategorisindeki markayı bilmesi ve hatırlamasıdır."
biçiminde ifade edilen marka unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marka Denkliği

b) Marka Sadakati

c) Marka Farkındalığı

d) Algılanan kalite

4) " Ürünün içsel ve dışsal özelliklerinden etkilenir ve tüketici zihninde oluşan yapıdır."
biçiminde ifade edilen marka unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
a) Algılanan Kalite

b) Marka Sadakati

c) Marka Farkındalığı

d) Marka Çağrışımı

5) Aşağıdakilerden hangisi diğer marka varlıklarından birisi değildir?
a) Patent

b) Ticari varlıklar

c) Karlılık oranı

d) Kanal ilişkileri

6) Aşağıdakilerden hangisi marka denkliğinin işletmelere sağladığı faydalardan birisi
değildir?
a) Marka denkliği, rakiplere karşı gerçek bir bariyer (giriş engeli) oluşturarak, rakiplerin
pazara girmesini engeller.
b) Tanıtıma ve tutundurmaya yardımcı olarak, markaya talep yaratmaktadır.
c) Tekrar satın alma değerini oluşturarak, marka sadakatini arttırmaktadır.
d) Tutundurma maliyetlerini azaltmaktadır.
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7) Aşağıdakilerden hangisi marka sadakati temelinde hazırlanan Bağlılık Piramidi
unsurlarından birisi değildir?
a) Bağlı müşteriler

b) Marka değiştirenler

c) Marka seçenler

d) Marka sevenler

8) Aşağıdakilerden hangisi marka farkındalık piramidi unsurlarından birisi değildir?
a) Marka hatırlanılırlığı

c) Marka tanınmışlığı

b) Marka ismi hakimiyeti

d) Karizmatik marka

9) Aşağıdakilerden hangisi algılanan kalitenin oluşturduğu değerlerden birisi değildir?
a) Kanal üyesinin ilgisi

b) Uygun fiyatlı olma c) Konumlandırma d) Farklılaştırma

10) Aşağıdakilerden hangisi marka çağrışımlarının yarattığı değerlerdendir?
a) Marka genişlemesi için temel

b) Satın alma sebebi

c) Olumlu tutum oluşturma

d) Hepsi

Cevap Anahtarı
1) a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c, 6) d, 7) c, 8) d, 9) b, 10) d
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5. Marka Kişiliği
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka kişiliği kavramı ele alınarak açıklanmaktadır. Marka kişiliğinin
marka kimliğinden farkı ortaya konulacak ve marka kişiliğini oluşturan boyutlar
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Marka kişiliği” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka kişiliği müşterinin kişiliğine yansır” yargısını tartışınız.
3) “Marka kişiliği ile marka kimliği aynı şeylerdir” yargısını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Marka kişiliği yerine
kullanılan
ve/veya İleride yer alan konularda
marka
kişiliği
ile bulunan kavramlar hakkında
karıştırılan kavramlara temel oluşturulmaktadır.
değinilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Kişilik

•

Marka Kişiliği

•

Marka Kişiliği Boyutları
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Giriş
Marka yönetiminin önemli bir diğer konusu da marka kişiliğidir. Çünkü tüketiciler
marka tercihlerini yaparken kendi kişilik özellikleri ile markanın kendisine sunduğu kişilik
özelliklerinin ne derecede uyumlu olduğuna bakarak karar vermektedir. Tüketiciler bazen
kendini kişiliğini yansıtacak bazen de ulaşmak veya olmak istediği kişiliğe sahip markaları
tercih etmektedir. Markanın sahip olduğu kişilik onun taklit edilemez özelliklerinden biri
olarak pazarda farklılaşmak için kullandığı temel yapılardan bir tanesidir. Bu bölümde
öncelikle marka kişiliği açıklandıktan sonra, bunun faydaları irdelenecek ve daha sonra marka
kişiliğinin boyutları anlatılacaktır.
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5.1. Marka Kişiliği Tanımı
Kişilik kelimesinin kökeni etimolojik olarak Latince maskelemek, gizlemek anlamına
gelen “persona” kelimesine dayanmaktadır. Kişilik kavramı için değişik yönleriyle yapılan
birçok tanımdan bazıları şunlardır;
•

•

•

Kişilik doğuştan gelen biyolojik özelliklerle, çevreden gelen sosyal etmenlerin birbiri
üzerine yaptıkları etkilerin meydana getirdiği ahenkli bir bütündür. Böylece kişiliğin
hem kalıtsal özelliklerin, hem de çevrenin bir ürünü olduğu sonucuna varılabilir.
Kişilik, kişide yapıların, davranış biçimlerinin, düşünüş özelliklerinin, ilgi ve
eğilimlerin, yetenek, kabiliyet ve yönelişlerin, ruhsal durumların karakteristik bir
bütünleşmesidir.
Kişilik, bir insanı nesnel veya özel yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan duygu,
düşünce ve davranış özelliklerinin tümüdür.

Kişilik, bireyin iç ve dış çevresi ile kurduğu diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve
yapılaşmış, ilişki biçimidir. Bu tanımda, kişinin iç ve dış çevre ile ilişki kurduğu dolayısıyla,
kişiliğin bu ilişkilere bağlı olarak oluştuğu ifade edilmektedir. İkinci olarak, kişiliğin çok
sayıda birimlerden oluşan bir sistem olduğu da ifade edilmektedir.
Marka kişiliği ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır (İslamoğlu, Fırat, 2011) :
•
•
•

Bir grup araştırmacı, marka kişiliğini, insan kişiliği özellikleri katılmış marka
kimliğinin bir yönü veya boyutu olarak tanımlamaktadırlar.
Başka bir tanıma göre, marka kişiliği, belirsiz ve ayırt edilemez marka imajı ve kimliği
gibi diğer kavramlardan geriye kalandır.
Bir tanıma göre de, marka kişiliği markaya tüketiciler tarafından eklenen kişilik
özellikleri seti olarak tanımlanmaktadır.

Marka kişiliği tanımı sıklıkla marka imajı ve marka kimliği kavramları ile
karıştırılmaktadır. Bir markanın kişiliği marka ile ilişkilendirilen insani karakter özellikleri
olarak tanımlanmaktadır. Marka yönetimi literatüründe, marka kişiliği kavramından ilk söz
eden 1970’li yıllarda Kapferer olmuştur (Wallenklint,1 998). Kapferer’in yaptığı tanımda
marka kişiliği, bir markanın dışarıya dönük olan yüzü ve markalarla ilişkilendirilen insani
karakter özellikleri olarak tanımlanmıştır.
Marka kişiliği tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan
kişilik özelliklerinin, markalara atfedilmesiyle yaratılır. (Schiffman, Kanuk, 2000.) Burada,
tüketicilerin kendi kişilikleriyle eşleşen ürün ve markaları satın alacakları gerçeğinden yola
çıkılmaktadır. (Hanna, Wozniak, 2001)Çünkü ürünün nitelikleri, güçlü bir marka inşa etmek
ve bunu hedef pazarda yerleştirmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle markanın, aynen
kişiliğe sahip bir insan gibi tanımlanması yoluna gidilir. Başka bir deyişle “Marka, bir kişi
olsaydı, nasıl biri olurdu?” sorusunun yanıtı marka kişiliğidir. (Hoyer, Mc Ginnis, 1997)
Marka kişiliği, markayı tanımlayan komik, kibar, güvenli, seksi, samimi, sofistike,
neşeli, eski moda, güvenilir, vb. sıfatları kasteder. Tüketicilerin marka kişiliğini nasıl
algıladıklarını anlamak için genellikle “marka bir kişi veya hayvan olsaydı nasıl
tanımlayacaklarını” soran kalitatif bir araştırma yapılır. (VanAuken, 2004)
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Marka kişiliği, markanın fonksiyonel değerlerle sembolik değerlerinin
kombinasyonundan oluşmaktadır. Markanın sembolik değerleri içsel soyut ürün özelliklerini
(özgürlük, farklılık, gençlik, rahatlık vb.) tanımlamaktadır. Fonksiyonel değerler ise dışsal
somut ürün özelliklerini (uzun ömürlülük, dayanıklılık, kullanışlılık, kalite vb.)
tanımlamaktadır. Markanın kişiliğini oluşturan fonksiyonel ve sembolik değerler arasında
dengenin kurulması ise kişiliğin yansıtılmasındaki en önemli nokta olarak
değerlendirilmektedir. (Aktuğlu, 2004)
Marka kişiliği insan kişiliği gibi hem ayırt edici hem de dayanıklıdır. Örneğin bir
analiz Coca Cola’nın gerçek ve otantik olarak görülmesine rağmen Pepsi’nin genç ruhlu ve
ilgi çekici olarak göründüğünü belirlemiştir. Ayrıca, müşteriler sık sık markalarla sanki
insanmış gibi iletişim kurmaktalar, özellikle de marka giysi, araba gibi anlamlı ürünlere ait
ise. Zaman zaman insanların şu şekilde konuştuğunu duymak mümkündür: “Bazen
bilgisayarım bir süre dinlendirdikten sonra kendisini daha iyi hissediyor” ya da “bazen
arabamın sadece beni irrite etmek için bozulduğunu düşünüyorum”. (Aaker, 1996)
Kişilik özellikleri yaşam biçimi amaçlarıyla daha fazla ilişkilidir ve kolaylıkla taklit
edilemezler. Çünkü yakın bir rakibin, markanın kişilik özelliklerinin aynı bileşimine sahip
olması pek mümkün değildir. Fakat rakip markaların benzer performans değerlerine ve
hedeflerine sahip olması yani kişilik dışı değerlerin rakiplerine benzer olması çok
muhtemeldir. Kişilik özelliklerinin bazıları aynı olsa bile, onların uygulanması muhtemelen
çok farklıdır. Sonuç olarak kişilik dışı değerlerin taklidi mümkün olduğu halde, kişilikle ilgili
değerlerin taklidi zordur (Temporal, 2000).
Marka kişiliği oluşturmanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan biride marka kişiliğini
tüketicilerin kişilikleri ile veya kendi hoşlandıkları kişiliklerle eşleştirilmesidir (Temporal,
2000:2). Süreç şu şekildedir;
•
•
•
•

Hedef kitlenin belirlenmesi
İstek ve ihtiyaçların belirlenmesi
Tüketici kişiliği profili oluşturmak.
Bu profile uygun ürün kişiliği oluşturmak

Marka kişiliğini oluştururken izlenmesi gereken süreç bir başka biçimde şöyle
gösterilebilir:
•
•
•
•
•

İşletmenin felsefesini dikkate almak,
Hedef tüketici grubunu belirlemek,
Bu grubun kişilik özelliklerini, referans aldıkları kişilikleri, vicdani kanaatlerini ve
oynamak istedikleri rolleri belirlemek,
Hedef seçilen gruba hizmet eden öteki markaların kişiliklerini analiz ederek uygun
olmayanları belirlemek,
Hedef gruba uygun olan marka kişiliğine karar vermek,
Bir markanın kişiliği genellikle aşağıdaki maddelerin bir fonksiyonudur: (VanAuken,

2004)
• Firmanın kurucusunun kişiliği ve değerleri (bu kişinin güçlü bir kişiliğe ve güçlü
değerlere sahip olduğu varsayılır)
• Firmanın mevcut liderinin kişiliği ve değerleri (bu kişinin güçlü bir kişiliğe ve güçlü
değerlere sahip olduğu varsayılır)
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• Firmanın en tutkun /hevesli müşterilerinin/üyelerinin kişiliği ve değerleri
• Markanın dikkatlice hazırlanmış konumu
• Yukarıdakilerin bir takım kombinasyonu
Marka kişiliği güçlü duygusal çağrışımlar geliştirerek marka tüketici ilişkisini
güçlendirebilir. Markanın yaymış olduğu çağrışımlar, kişilerin kendilerini çeşitli şekillerde
ifade edebilmesini sağlar ya da onları sembolize eder. Buna göre bir marka, kullanıcılarının;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neyi temsil ettiğini,
neye inandığını,
ne düşündüklerini,
neyi sevdiklerini,
ne olmak istediklerini,
olmak istedikleri insan çeşidini,
istedikleri ilişki çeşidini,
kendileriyle ilgili insanların bilmelerini istedikleri şeyi,
istedikleri arkadaş çeşidini

ifade edebilen bir varlıktır.
Markayı, rakiplerinden farklılaştıran bir unsur olan marka kişiliğini oluşturmada bir
takım güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bunlar:
1. Marka kişiliği yaratma sorumluluğunu işletme dışından birine devretmek: Bir
markayı oluşturan işletmenin kendisidir. Bu nedenle, markayı, oluşum aşamasından
itibaren en iyi bilen de işletmedir. Bu işi başkasına devretmek, o markanın yanlış
tanımlanma riskini doğurmaktadır. Yanlış tanımlama da, geri dönülmez kayıplara neden
olabilmektedir. Bu yanlış anlamayı ortadan kaldırmak işletmelerin yüklü miktarda
yatırım yapmasına yol açabilmektedir.
2. Mesajı Değiştirmek Kişiliği Değiştirmek: İşletmeler, hedef kitlelerini
genişlettiklerinde veya daralttıklarında yeni hedef kitlelerine hitap etmek için
mesajlarını da değiştirmektedirler. İşletmelerin düştükleri yanılgılardan biri, mesaj
değiştirildikçe kişiliğin de değiştirilmesidir. Her yeni mesaj yeni bir kişilik haline
dönüşmeye başlayınca, işletmeler, mevcut müşterilerini kaybetme riski ile
karşılaşabilmektedirler.
3- Mesajda söylenenle nasıl söylenmesi gerektiği arasındaki dengeyi yanlış
kurmak: İşletmeler, markaları ile ilgili mesajlar verirken mantıki satınalma nedenleri
üzerinde durmaktadırlar. Oysaki bu mantıki nedenler diğer işletmeler tarafından kısa
sürede taklit edilmektedir. Örneğin, üründe herhangi bir yenilik yapıldığı zaman, bu
yenilik, kısa bir süre sonra diğer işletmeler tarafından taklit edilmektedir. Bu duruma
cep telefonu örneği verilebilmektedir. Bu yüzden, yapılan yenilikler, sadece, kısa bir
süre için işletmeye avantaj sağlamaktadır. Bu nedenle, tüketiciye verilen mesajların
duygusal öğeler içermesi önemlidir. Marka kişiliği de, kolayca taklit edilebilecek
mantıki nedenler üzerine değil, tüketicide, bağlılığı yaratacak duygusal nedenler üzerine
oturtulmalıdır.
4- Gerçek dışı bir kişilik yaratmak: Marka kişiliğini yaratmada karşılaşılan bir diğer
güçlük de, işletmelerin ideal bir marka kişiliği arayışı içine girmeleridir. Oluşturulan bu
marka kişiliği, ideal olmaktan çok, çoğu zaman, gerçek dışı olabilmektedir. Örneğin; bir
117

marka için oluşturup “atılgan, tevazuu, şefkatli” kişilik özellikleri birbirleri ile çatışan
özellikleridir. Çünkü atılgan olan biri aynı zamanda cüretkârdır ve cüretkâr olan birinin
tevazuu sahibi olması zordur. Bu nedenle, ideal ancak gerçek dışı olan marka
kişiliğinden çok tüketicide gerçeklik duygusu yaratan bir marka kişiliğinin yaratılması
gerekmektedir.
5- Pazarlama araçları taralından ifade edilmesi zor olan kişilik özellikleri
yaratmak: Oluşturulan marka kişiliğindeki tanımlamalar, pazarlamacıların
kullandıkları araçlarla hedef kitlelere ulaştırılacak özellikte olmalıdır.
6- Sağlam bir temele dayanmayan olağandışı veya kışkırtıcı bir kişilik yaratmak:
Markanın olduğundan farklı bir kişilik özelliği üzerine oturtulması, tüketicide
güvensizlik duygusunun oluşmasına neden olmaktadır.

5.2. Marka Kişiliğinin Faydaları
Marka kişiliği marka uzmanına, insanların markayla ilgili algılamalarını ve markaya
karşı tutumlarını anlamada yardımcı olarak, marka kimliğinin farklılaşmasına katkıda
bulunarak, iletişim çabalarına rehberlik ederek ve marka denkliği yaratarak yardımcı olur.
(Aaker, 1996, 150-151)
1. Anlamayı Güçlendirmek
Marka kimliği metaforu, marka yöneticisine tüketicilerin markayla ilgili algılamalarını
ve markaya karşı tutumlarını anlamada yardımcı olur. Tüketicilere marka kişiliğini tarif
etmeleri istenerek duygular ve düşünceler tanımlanabilir ki, bu şekilde ürün özellikleri ile
ilgili algılamalarının sorulduğu durumdan daha fazla derinlik sağlayacak bilgiler elde
edilecektir.
2. Kimlik Farklılaşmasına Katkıda Bulunmak
Stratejik olarak marka kişiliği öz ya da genişletilmiş kimliğin bir parçasıdır ve
özellikle markaların ürün özellikleri nedeni ile benzer oldukları durumlarda anlamlı bir
farklılaşmanın temeli olarak görev yapar. Yüksek nitelikli kameraların üreticisi olan Canon,
aksiyon durumlarında kullanılabilecek bir performans kamerası üretince bu yeni ürün için
heyecan ve enerji yaratmaya ihtiyaç duymuştur. Daha ötesi, ürünü sadece rakiplerin
ürünlerinden değil Canon’un diğer ürünlerinden de farklılaştırmaya gerek duymuştur. Çözüm
olarak farklı bir marka kişiliğine sahip olan (bağımsız, hatta çok az vahşi ve tuhaf, güçlü ve
renkli) Rebel isimli bir yan marka yaratmıştır. Rebel’in kişiliğini yakalayan tenis oyuncusu
Andre Agassi de onaylayıcı ünlü olarak seçilmiştir.
3. İletişim Çabasına Rehberlik Etmek
Taktiksel olarak marka kişiliği konsepti ve dili, kimlik inşasını uygulamak zorunda
olanlara marka kimliğini zenginlik ve doku ile anlatır. Sadece reklamlarla ilgili değil, müşteri
ve marka arasındaki kişisel iletişimin stili, paketle ve promosyonla da ilgili pratik kararlar
alınmalıdır. Marka kişiliği ifadesi, hedef üzerindeki iletişimi korumaya yardımcı olmak için
derinlik ve doku sağlanır.
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4. Marka Denkliği Yaratma
Şekilden de görüleceği gibi marka kişiliği üç farklı model aracılığı ile marka denkliği
yaratır. (Aaker, 1996, 153-168)
Şekil 5.1: Marka Kişiliği Nasıl Marka Denkliği Yaratır

Kaynak: Aaker, 1996.

Öz ifadesel model:
Bu modelin önermesine göre, belli grup müşteriler için bazı markalar kendi
kimliklerinin bir kısmını ifade etmenin bir aracıdır. Bu öz-kimlik kendi gerçek kimlikleri de
olabilir, sahip olmak istedikleri ideal kimlik de olabilir. İnsanlar kendi kimliklerini ya da ideal
kimliklerini; iş seçimi, arkadaşlar, davranışlar, fikirler, aktiviteler ve yaşam şekli gibi birçok
farklı yolla ifade edebilirler. İnsanların hoşlandığı, hayranlık duyduğu, tartıştığı, aldığı ve
kullandığı markalar aynı zamanda kendilerini ifade etmelerini sağlar.
İlişki Bazlı Model:
Bir marka ve bir insan arasındaki ilişki konsepti (iki insan arasındakine benzer olarak)
marka kişiliğinin nasıl çalıştığına dair farklı bir perspektif sunar. İlişki bazlı modelin nasıl
çalıştığını anlamak için, ilişki kurulan insanların kişilik tiplerini ve ilişkinin doğasını
düşünmek gerekir.
Bazı tipler aşağıdaki gibi olacaktır:
•
•
•

Gerçekçi, aile odaklı, özgü, eski moda (Samimiyet): Bu kişilik tipi Hallmark, Kodak
ve hatta Coca Cola gibi markaları tanımlar. İlişki oldukça sevilen ve ailenin saygı
duyulan bir üyesi olan bir kişiyle olan ilişkiye benzer olabilir.
Canlı, genç, güncel, sempatik (Heyecan): İçecek kategorisinde Pepsi bu gruba Coca
Cola’dan daha fazla uyar. Özellikle bir hafta sonu akşamı bu kişilik karakterlerine
sahip bir arkadaşla vakit geçirmek oldukça hoş olabilir.
Başarılı, itibarlı, rekabetçi (Rekabet): Muhtemelen Hewlet-Packard ve Wall Street
Journal bu profile uyar. Başarıları için saygı duyulan bir kişiyle (öğretmen, bakan ya
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•
•

da iş lideri) olan ilişki düşünülürse, muhtemelen bir iş bilgisayarı ve onun müşterileri
arasındaki ilişki de buna benzer bir ilişki olmalıdır.
İddialı, varlıklı, küçümseyen (Sofistike): Bazıları için bu bir BMW, Mercedes ya da
Lexus (altın aksesuarlı) olabilir. (Mazda Mioto ya da VW Golf’e karşın) Bu güçlü bir
patron veya zengin bir yakınla olan ilişkiye benzemektedir.
Atletik ve sokak hayatını seven (Haşinlik):Nike (LA Gear’a karşı) ve Marlboro
(Virginia Slims’e karşı) buna örnek gösterilebilir. Dışarı çıkmayı planlarken, dış
hayatla ilgisi olan bir arkadaş hoş olacaktır.

Fonksiyonel Yarar Sunan Model:
Marka kişiliği; fonksiyonel fayda ve marka özelliklerini sunma konusunda (bir araç
olarak) daha dolaylı bir rol oynayabilir. Aşağıdaki örneklerin de belirttiği gibi, çok iyi
çalıştığında marka stratejisine öncülük ederek değer önermesini yakalayabilir.
•
•
•

Harley-Davidson’ın haşin, maço ve özgürlük arayan kişiliği ürünün güçlü ve liberal
bir araç olduğunu ifade etmektedir. Ürün özellikleri, arkasında bu kişilik olmadan çok
daha az ikna edici olurdu.
Hallmark bir kişi olarak samimi, sıcak, gerçekçi ve yaşlanmazdır. Bu güçlü kişilik,
Hallmark kartlarının alıcılara duygusal düzeyde ulaşacağına dair bir izlenim uyandırır.
Benetton’un son moda, kışkırtıcı ve hayalperest kişiliği insanların Benetton ve
mağazaları ile ilgili algılamalarını etkilemektedir.

Marka kişiliğini belirlemek için, tüketicilere şu tür sorular sorulabilir: (İslamoğlu,
Fırat, 2011)
•
•
•
•
•

Ürün bir kişi olsaydı, onun nasıl biri olmasını isterdiniz,
O kişi bir marka olsaydı ne tür işleri yapmasını beklerdiniz,
Nasıl bir giyim tarzında onu görmek isterdiniz,
Bir toplantıda olsaydı kimlerle sohbet etmesini uygun bulurdunuz,
Toplantılarda ne tür konuları konuşmalıydı?

5.3. Marka Kişiliğinin Boyutları
Aaker (1997) tarafından geliştirilen marka kişiliği boyutlarına ilişkin bu yapının amacı
marka kişiliğini beş çekirdek boyut doğrultusunda ölçmek ve tanımlamaktır. Bu model
birtakım insani özellikler yüklenen marka profilini tanımlamak için kullanılan, anlaşılması
kolay bir modeldir.
Sözü edilen bu beş boyut ve bunlara ilişkin yönleri tanımlayacak olursak (Aaker;
1997):
• Samimiyet (gerçekci, dürüst, neşeli, sağlıklı): Bu şekilde nitelendirilen markalara örnek
olarak Dünya markalarından Kodak, Nestle ve Coca Cola’yı, Türkiye’den de Bonus, Sütaş,
Komili ve Solo’yu verebiliriz.
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Şekil 5.2: Marka Kişiliği Boyutları

• Coşku (Heyecan verici, kışkırtıcı, canlı, cesur, hayal gücü kuvvetli, çağdaş): Bu sıfata da
örnek olarak Dünya markalarından MTV, Diesel, Benetton’u, Türkiye’den de Mavi, Power
FM, Hazır Kart’ı verebiliriz.
• Ustalık (Yetkin, işinin ehli, güvenilir, zeki, başarılı, ciddi): Bu boyutta Dünya’dan
American Express, CNN ve IBM’i, Türkiye’den Turkcell ve Garanti Bankası’nı verebiliriz.
• Seçkinlik (üst sınıf, büyüleyici, göz kamaştırıcı, eşsiz): Bu boyutta Dünya’dan Lexus ile
Mercedes ve Türkiye’den Paşabahçe ve Vakko örnek verilebilir.
• Sertlik (dışa dönük, güçlü, maskülen): Bu sıfata da Dünya’dan Levi’s, Marlboro ve Nike,
Türkiye’den de BMC ve Derby ile örnekleyebiliriz.

Bir marka çok fazla özelliğe sahip olduğunda, marka kişiliğini yaşatmak zor olacaktır.
Kişilik özelliklerinin sayısını sınırlandırmanın, bir markanın performansını sınırlandırması
gerekmez. Ünlü Marlboro markası güç ve bağımsızlığı vurgular, yani Marlboro markasının
kişiliği sadece iki özellik taşır. Fakat Marlboro'nın markalaması çok tutarlı biçimde yönetildi
ve Marlboro kendi ürün kategorisinde yıllardır dünyanın en değerli ikinci markası durumunda
oldu.

121

Şekil 5.3: Marka Kişiliği Boyutları ve Alt Boyutları

Bir marka imajı, o markanın güçlü ve zayıf noktaları, olumlu ve olumsuz yanları gibi
çoğunlukla kontrol edilebilir tüketici algılarının bir araya gelmesidir. Bu algılar markayla
doğrudan veya dolaylı olarak yaşanan tecrübeler sonucu zamanla oluşur. Dolayısıyla
tüketicilerin algıları imajı oluşturur. Algılar değiştikçe imaj da değişir (Perry, Wisnom 2003).
Ayrıca, marka imajı, markanın bir “kişi" ile ilişkilendirildiği mecazi bir anlamı veya
kullanıcının hayal gücünü ifade edebilir. Farklı kişilik özelliklerinin markaya yüklenmesiyle
imaj oluşur. Çünkü tüketiciler markayı genelde ünlü ya da tarihi kişiliklerle ilişkilendirirler.
Böylece markaya bir kişilik anlamı yüklerler. Markanın algılanan kişiliği, insanların kendini
ifade etmesini de sağlayabilir. Bu da tüketimin sembolik anlamını oluşturur. Bir markanın
kişiliğiyle ilgili sembolik anlamını tüketiciler tercih ederler. Çünkü böylece tüketiciler
kendilerini olmak istedikleri kişi gibi sunabilirler (Lau, Phau, 2007). Böylece, o markanın
reklamında yer alan ünlü bir kişiyi seven tüketiciler, markayı kullanarak o kişi ile kendileri
arasında bir benzerlik kurmaya çalışabilirler.
Yapılan bazı araştırmalara göre, tüketiciler kendi imajlarını oluşturmak için, olumlu
olarak değerlendirilen ürünlere yöneleceklerdir. Böylece kendi ''tutarlılıklarını" ve "kendi
itibarlarını" destekleyecek özellikte, kendi imajlarına benzer olan ürünleri alacaklar ve kişisel
olarak ilişkilendireceklerdir. Sevmedikleri veya kendileri ile bağdaştıramadıkları ürünlerden
uzak duracaklardır. Dolayısıyla sembolik değerleri ifade eden tüketim anlayışı, ürün ve marka
seçiminde psikolojik bir özellik taşır (Hogg, Cox, Keeling, 2000).
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Marka kişiliği, markaya tüketiciler tarafından eklenen kişilik özellikleri setidir. Marka
kişiliği oluşturmada, marka kişiliğini yaratma sorumluluğunu işletme dışından birine
devretmek, kişiliği değiştirmek, mesajda söylenenle nasıl söylenmesi gerektiği arasındaki
dengeyi yanlış kurmak, gerçek dışı bir kişilik yaratmak, pazarlama araçları taralından ifade
edilmesi zor olan kişilik özellikleri yaratmak ve sağlam bir temele dayanmayan olağandışı
veya kışkırtıcı bir kişilik yaratmak gibi bir takım güçlükler bulunabilmektedir. Ancak marka
kişiliği anlamayı güçlendirmek, kimlik farklılaşmasına katkıda bulunmak, iletişim çabalarına
rehberlik etmek ve marka denkliği yaratmaya yardımcı olmak gibi faydalar sunmaktadır.
Marka kişiliği, samimiyet, coşku, ustalık, seçkinlik ve sertlik olmak üzere beş ana boyuta
sahiptir.
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Bölüm Soruları
1) " ........................ doğuştan gelen biyolojik özelliklerle, çevreden gelen sosyal etmenlerin
birbiri üzerine yaptıkları etkilerin meydana getirdiği ahenkli bir bütündür." ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka kişiliği

b) Kişilik

c) Karakter

d) Mizaç

2) "....... markaya tüketiciler tarafından eklenen kişilik özellikleri setidir." ifadesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Marka kişiliği

b) Marka psikolojisi

c) Karakter

d) Markanın özü

3) Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliği araştırma süreci adımlarından değildir?
a) Hedef kitle belirleme

c) İstek ve ihtiyaç belirleme

b) SWOT analizi

d) Tüketici kişiliği profili oluşturma

4) Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliğinin fonksiyonlarından değildir?
a) Firmanın kurucusunun kişiliği

c) Firma çalışanlarının kişiliği

b) Firmanın liderinin kişiliği

d) Firmanın hevesli müşterilerinin kişiliği

5) Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliği oluşturmadaki güçlüklerden birisi değildir?
a) Sorumluluğu işletme dışından birisine devretmek
b) Söylenenle söylenmesi gereken dengesini yanlış kurmak
c) Gerçek dışı bir kişilik yaratmak
d) Sorumluluğu işletme içerisinde tutmak

6) Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliğinin sağladığı faydalardan birisi değildir?
a) Satışları arttırmak
b) Anlamayı güçlendirmek
c) İletişimi kolaylaştırmak d) Marka denkliği yaratmak
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7) Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliğinin marka denkliği yaratmasını açıklayan
modellerde birisi değildir?
a) Öz ifadesel model

b) İlişki bazlı model

c) Öz kimlik modeli

d) Fonksiyonel yarar sunan model

8) " Bu modelin önermesine göre, belli grup müşteriler için bazı markalar kendi kimliklerinin
bir kısmını ifade etmenin bir aracıdır." biçiminde ifade edilen marka kişiliğiyle marka
denkliği yaratma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öz ifadesel model

b) İlişki bazlı model

c) Öz kimlik modeli

d) Fonksiyonel yarar sunan model

9) Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliği boyutlarından birisi değildir?
a) Samimiyet b) Coşku

c) Üstadlık

d) Sertlik

10) Aşağıdakilerden hangisi marka kişiliği boyutlarından birisi değildir?
a) Seçkinlik

b) Çılgınlık

c) Samimiyet d) Sertlik

Cevap Anahtarı
1) b, 2) a , 3) b, 4) c, 5) d , 6) a, 7) c, 8) a, 9) c, 10) b
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6. Marka Yaratma Stratejileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka yaratama kavramı ele alınarak açıklanmaktadır. Marka yaratma da
kullanılan stratejiler ile başarılı marka adı seçimi konuları ele alınarak açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Marka yaratma” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka adı ürün kişiliğine etki eder” yargısını tartışınız.
3) “Marka yayma her zaman başarılı olamaz” yargısını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Açıklamalar ve karşılaştırmalar
Marka
yaratmada İleride yer alan konularda
ile
konuların
daha
iyi
kullanılan kavramlara bulunan kavramlar hakkında
anlaşılması
sağlanmaya
değinilmektedir.
temel oluşturulmaktadır.
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Marka Yaratma Stratejileri

•

Yeni Marka Stratejisi ( Bireysel Marka Stratejisi)

•
•
•

Çoklu Marka Stratejisi
Marka Yayma (Band Extension) Stratejisi
Marka Adı
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Giriş
Marka yönetiminin önemli bir diğer konusu da marka yaratma stratejileridir.
Rekabetin yoğun olduğu pazar yapıları içerisinde firmaların marka adı seçiminden bu ad ile
ilgili uygulayacakları stratejilere kadar pek çok kararı başarı ile vermesi beklenir. Bu alanda
elinde üç adet seçenek bulunur: Yeni Marka Stratejisi( Bireysel Marka Stratejisi), Çoklu
Marka Stratejisi, Marka Yayma (Band Extension) Stratejisi.
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6.1. Marka Yaratma Stratejileri Giriş
Marka yaratmada şirketin geçmişten bugüne taşıdığı şirket kimliğinin geçmişi çok
önemlidir “Çeşitli isimler firmaların geçmişiyle ilgili anlamlar taşırlar. Bu markalar ya
tüketicileri ve şirket hissedarlarını etkilemek ya da şirket kimliği ile birlikte birleşik bir yapı
oluşturmak için inşa edilirler.
Şirketler, çoğu zaman kimliklerini tanımlamak için marka isimlerini kullanırlar ya da
geçmişten gelen kimliklerini sürdürmek için bu tıp marka isimlerini inşa ederler. Dolayısıyla
marka gücünü geçmişinden alır. Bu noktadan hareketle marka yaratmada geliştirilmiş yeni
ürünle bu ürünü simgeleyen marka ismi kullanımıyla tüketiciye farklı alternatiflerin
sunulması ürünün tercih edilme kabiliyetini arttırmaktadır. Acaba firmalar marka yaratırken
tekil ya da kişisel markalarla mı ürünlerini pazarlamak yoksa firma isimleriyle birlikte anılan
bir aile markası mı yaratmalıdırlar?
Marka yönetiminde önemli karar alanlarından biri marka isminin hangi bakış açısıyla
belirleneceğidir. Çünkü izlenecek isim stratejisi ile marka stratejisi arasında tutarlılığın
sağlanması gerekir. Özellikle işletmenin pazara yeni sunacağı ürünlerin marka isimlerinde
hangi yaklaşımı benimseyeceği marka stratejileri ile yakından ilgilidir. O nedenle işletme,
marka stratejilerine başlangıçta karar vermelidir
Her biri işletmeye farklı açıdan katkıda bulunan ve aynı zamanda bir takım
olumsuzluklara da neden olan marka stratejileri üç ana başlık altında toplanabilir:
1. Yeni Marka Stratejisi( Bireysel Marka Stratejisi)
2. Çoklu Marka Stratejisi
3. Marka Yayma (Band Extension) Stratejisi

6.2. Yeni Marka Stratejisi (Bireysel Marka Stratejisi)
Bireysel marka stratejisi, işletmenin yeni bir kategoride pazara girdiği yeni ürününe
farklı bir ad koyması, olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile yeni marka stratejisini
pazara sunulacak yeni bir ürüne yeni geliştirilen marka isminin verilmesi olarak
tanımlayabiliriz. Yeni marka stratejisinin tercih edilmesinin en önemli nedeni marka isminin
hedef kitleye ve ürüne olan uygunluğudur. Çünkü marka ismi veya sembolü seçilirken ürünün
yararları hakkında bir şeyler ima edilir, ürün özelliklerinin hatırlanmasına, kolayca
algılanmasına, akılda tutulabilmesine özen gösterilir ve diğer markalardan kolayca ayırt
edilebilmesine özen gösterilir.
Markaya değer katan özelliklerine karşılık yeni marka oluşturma stratejisinin
getireceği sakınca ve olumsuzluklar da göz ardı edilmemelidir. Yeni bir marka geliştirmek,
tanınmasını ve bilinirliğini arttırmak yüksek maliyetlidir ve önemli ölçüde yatırımları gerekli
kılar. Yeni marka stratejisi ile marka imajı oluşturma uzun soluklu işlemlerdir. Yeni marka
stratejisini uygulayacak işletme ve kuruluşlar bunun bilincinde olmalıdır. Ayrıca yeni marka
stratejisi uygulanacak ürünler pazara ticari marka, market markası (private label) veya üretici
markası adı altında markalı ürün olarak sunulabilir. Yeni marka stratejisi, uygulamada tek
marka stratejisi adıyla da kullanılmaktadır. Bireysel marka stratejisinin bir diğer zorluğu da,
yeni marka adlarının yasal olarak korunmasını sağlayacak işlemlerin işletmeye mali yükler
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yüklemesidir. Aynı zamanda, yasal ayrım koşulları taşıyan yeni marka adlarının bulunması da
işletmeye sorumluluklar yüklemektedir.
Bireysel marka yaratma stratejisinin avantajları şunlardır:
1- Bireysel marka stratejisi ile işletme, çok farklı özelliklere ve ihtiyaca sahip
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylece, işletme, geniş bir tüketici
grubuna hitap edebilir. Dolayısıyla, aynı ürünü tüketici gruplarına göre farklılaştırarak
farklı pazar bölümlerine farklı fiyatlarla sunmak kolaylaşır.
2- Bireysel marka stratejisinde, herhangi bir marka başarısız olduğunda, bu durum,
işletmenin diğer markalarını etkilemez. Diğer bir deyişle, bireysel marka stratejisi ile
işletmede risk dağıtılmış olur.
3- Tüketicilerin marka değiştirme istekleri karşısında, rakip markaları terk eden
tüketicilerin işletmenin markalarına müşteri olma ihtimali yükselir.

6.3. Çoklu Marka Stratejisi
Çoklu marka stratejisi, işletmenin birbiri ile yarışan çok sayıda markayı pazara
sunması, olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile Çoklu Marka Stratejisinden söz
edebilmek için işletmenin bir ürün grubunda veya pazarın bir alt bölümüne birden fazla
markayı sunması gerekir. Başka bir deyişle çok marka kararı aynı satıcının, üreticinin aynı
ürün kategorisinde iki veya daha çok marka geliştirmesi demektir. Bu bir firmanın başarılı bir
ürün markasına karşı başka bir rakip çıkarmasıdır.
Genellikle bir firma, büyük bir pazar doygunluğuna ulaşmak amacıyla çoklu
markalama stratejisini izler. Aynı tüketici grubuna hitap eden aynı ürün grubundan iki veya
daha fazla ürün, değişik markalar altında pazara sürülür. Özellikle, rekabetin arttığı
dönemlerde, yeni bir marka ile ucuz bir ürünü piyasaya sürerek, satışı cazip hale getirmek ve
rakiplere karşı avantaj sağlamak için sıkça kullanılan bu yönteme ‘rekabetçi markalar
stratejisi’ de denilmektedir.
Bu pazarlama stratejisinin öncülüğünü Procter&Gamble yapmıştır. Firma başarılı
‘Tide’ ürününe rakip olarak ‘Cheer’ ürününü piyasaya sürmüştür. Tide’ın satışlarının yavaşça
düşmesine rağmen, Cheer ve Tide’ın kombine satışlarının yükseldiği görülmüştür.
Procter&Gamble şimdi on deterjan markası ile pazardadır. (Kotler, Armstrong, 1989)
Çoklu marka stratejisinin işletmeye sağladığı yararlar şunlardır:
1. Çoklu marka stratejisi ile işletme, dağıtım noktalarını ve teşhir yerlerini ele geçirerek,
buralarda üstünlük sağlamaktadır.
2. Çoklu marka stratejisi, tüketicilerin, marka değiştirme tutumlarından kaynaklanan
talep kaymalarını işletmeye çekmektedir.
3. Çoklu marka stratejisi ile işletme, aynı malın değişik markaları ile farklı pazar
bölümlerine yönelmektedir.
4. Markalar arasındaki bu iç rekabet, marka yöneticilerinin dikkatlerini devamlı marka
üzerinde yoğunlaştırır.
5. Bir üründeki başarısızlık ötekileri etkilemeyebilir.
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Çoklu marka stratejisinden kaynaklanan bir takım olumsuzluklar da vardır.
1. Çoklu marka stratejisi ile işletme, başarılı marka adının işletmeye sağlayacağı
avantajlardan yararlanamaz.
2. Çoklu marka stratejisi ile oluşturulmuş markalar arasındaki rekabet, bazen rakip
markaların işine yaramaktadır.
3. Çoklu marka stratejisinde, tutundurma maliyetleri yüksektir.
4. İşletme, kaynaklarını çok az karlı markaya dağıtarak karlılığın düşük kalmasına yol
açabilmektedir.
5. Kitlesel üretimin sağladığı tasarruftan mahrum kalınmaktadır.
6. Marka sayısı arttığı için, kaynaklar aşırı zorlanmaktadır ve bu strateji işletmenin bağlı
olduğu gerçekten güçlü markaların fon sıkıntısı çekmesine yol açabilmektedir.
7. Her bir marka için ayrı bir pazarlama programı geliştirilmesi gerekir. Bu durumda,
pazarlama maliyetleri de artar.

6.4. Marka Yayma Stratejisi
Marka genişletmesi, pazara sunulan yeni ürünler için mevcut marka isminin
kullanılması demektir. Diğer bir deyişle, iyi tanınan bir marka isminin yeni ürün gruplarında
veya ürün farklılaştırmalarında kullanılması anlamına gelmektedir. Fonksiyonel yayma ve
marka genişlemesi olmak üzere iki türden oluşur. Bu konu 9. Bölümde kapsamlı bir biçimde
ele alınacaktır.

6.5. Marka Yaratmanın Kuralları
Ries’a göre pazarlama sürecinin tek ve en önemli amacının markalaşma olduğu
söylenebilir. Bu açıdan pazarlama, tüketicinin zihninde marka inşa etmek, marka yaratmaktır.
Güçlü bir pazarlama programının olması için güçlü bir marka inşa edilmelidir. Marka
yaratmak için kullanılabilecek geçerli olan kurallar aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Ries, Ries,
2016)
1.

Yayılma Kuralı

Markanın tutulup beğenilmesi ve daha çok satılıp tüketiciler tarafından daha çok
anılması için marka isminin her şeye konmaması gerekir. Böylece marka ismi güçlü ve ayakta
tutulmuş olur. Markanın ismi her şeye konarak daha çok satış yapılması istenirse kısa vadede
bu hedefe ulaşılsa bile uzun vadede tüketicinin zihnindeki marka ismi zedelenmiş olur ve bu
durum markanın gücünü yitirmesine veya yok olmasına neden olabilir. Bir markanın gücüyle
o markanın sağladığı satışlar birbirine karıştırılmamalıdır.
2.

Daralma Kuralı

Markanın büyümesinin geleneksel yolu markayı yaygınlaştırmak yerine daraltmaktır.
Bunu sağlamak için birçok alanda faaliyet göstermek yerine tek ürün ya da hizmet üzerine
yoğunlaşarak o ürün ve hizmette uzmanlaşmak daha faydalı olabilir. Böylece marka tüketici
ihtiyaç ve beklentilerine daha fazla ve çabuk cevap vereceği için tüketiciler tarafından daha
çok beğenilir ve güçlü bir marka haline gelerek büyümesini sürdürür. Firmalar; faaliyet
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alanlarını sınırlandırdıkları ve bir alanda uzmanlaştıkları sürece güçlü markalara sahip olma
fırsatlarını artırırlar.
3.

Tanıtım Kuralı

Yeni bir markanın inşa edilebilmesi için firmanın medyada olumlu bir tanıtım
sürdürebilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Haberle tanıtım arasında güçlü bir bağ vardır.
Bir marka haber olabiliyorsa o marka ile ilgili tanıtım yapma şansı da artar. Tanıtımın en iyi
yolu ilk olmaktır. Bir marka tanıtımla inşa edilir ve reklamla korunur.
4.

Reklam Kuralı

Markanın, tanıtımın ardından reklama ihtiyacı vardır. Reklam, bir markanın pazarda
kabul edilmesini kolaylaştırır, ürünlerin fiyatları yükseldikçe rakiplerin pazarda önemli ölçüde
pay almalarını da engeller. Bir marka, alanında lider olduğunun reklamını yapmalıdır.
Kazanılan liderliği korumak için reklam güçlü bir araçtır.
5.

Kelime Kuralı

Bir marka inşa etmek için kimsenin sahip olmadığı bir kelimeyle tüketicinin zihnine
odaklanılmalıdır. Zira kelimeler marka inşa etmede anahtar rol oynar. Tüketicinin zihninde
anlam yaratan şeyler, marka isimleri ve çağrışımlarıdır. Bir markanın kazanmış olduğu imaj
ve o markanın özüne işleyen kelime, markayı rakiplerinden ayıran en önemli unsurlardan bir
tanesidir. Volvo ile ‘güvenli’ kelimesinin, Mercedes ile de ‘prestij’ kelimesinin özdeşleşmesi
bu duruma örnek teşkil eder.
6.

Referans Kuralı

Bir markanın başarısı için referans çok önemlidir. Referanslar performansı garanti
etmek üzere markaya koyulan onay damgaları gibidir. Tüketicilerin gözünde inandırıcılık
kazanabilmek için doğru bir referans kullanılması gerekmektedir. Bir markada referans
yaratmanın en iyi yolu liderliktir. Lider bir markanız yoksa en iyi stratejiniz, liderlik iddiası
ileri sürebileceğiniz yeni bir kategori yaratmaktır. Örneğin Coca-Cola firması yaklaşık 30 yıl
önce başlamış olduğu reklam kampanyası ile tüketicilerin zihnine “gerçek tat” imgesini
yerleştirmiş ve benimsetmiştir.
7.

Kalite Kuralı

Güçlü bir marka inşa etmek isteyenler tüketicinin zihninde güçlü bir kalite algılaması
yaratmak zorundadırlar. Bunun yolu da hedefi küçültmekten geçer. Hedefi küçülterek
uzmanlaşma sağlanabilir ve tüketici tarafından daha çok şey bildiğinize ve daha kaliteli
olduğunuza dair bir inanç yaratılabilir.
8.

Kategori Kuralı

Lider marka olmanın en üretken, en işe yarar yönü yeni bir kategori yaratmaktır.
Kategori yaratmak, firmaların piyasa hedeflerini küçülterek markalaşma sürecine yeniden
başlamaları anlamına gelmektedir. Bunun için öncelikle markayı, ilk, lider, öncü ve orijinal
olduğunu düşündürecek şekilde lanse etmek gerekmektedir. Markanın tanımlanmasında
sürekli olarak bu kelimelerden birinin kullanılması, marka sahibine belirli bir üstünlük
sağlayacaktır. Yeni bir kategori geliştirmek tüketicilerin her zaman ilgisini çeken bir unsur
136

olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketiciler gerçekte yeni markalarla değil yeni kategorilerle
ilgilenirler.
9.

İsim Kuralı

Bir markaya verilecek isim çok önemlidir. Bir markanın kısa vadede hayatta
kalabilmesi için benzersiz bir fikir ya da konsepte sahip olması, yeni bir kategoride ilk olması
ve zihinlerde kalan bir kelimeye sahip olması gerekir.
10.

Genişlemeler Kuralı

Markaların ve ürünlerin tüketicilere beğendirilebilmesi için yeni markalar çıkartılması
yerine marka ve ürün sayısı azaltılabilir. Böylece, belli marka ve ürünler üzerinde
yoğunlaşarak ve uzmanlaşarak tüketicilerin bu marka ve ürünleri daha çok tercih etmesi
sağlanabilir. Yeni bir ürün kümesi genişletilmeden önce yeni çıkartılan ürün hakkında tüketici
düşüncelerinin tespit edilmesi ve buna göre hareket edilmesi daha sağlıklı olacaktır.
11.

Arkadaşlık Kuralı

Markalar sağlıklı bir rakibi memnuniyetle karşılamalıdır. Hiçbir marka pazarın tümüne
sahip olamaz. Arkadaşlık kuralı perakende alanında da işe yarar. Bir markanın yapamadığını
pek çok marka birlikte yapabilir. Yapılan araştırmalara göre hâkim marka, bir piyasanın en
fazla yüzde 50’lik kısmı kadar pazar payına sahip olabilir. Yeni firmaların aynı pazarda
faaliyete başlaması, tüketicilerin pazara olan ilgisini artıracaktır.
12.

Jenerik Kuralı

Başarısızlığa giden en kısa yollardan birisi, markaya bir jenerik isim vermektir.
Jenerik markalar, markanın rakip markalardan ayrılmasında yetersiz kalır. Örneğin, Toyota
firması “luxury” kelimesinin jenerik bir isim olduğu gerçeğini farkettiği için, piyasaya yeni
süreceği otomobillere bu kelimeden esinlenerek “Lexus” adını vermiştir. Firma doğrudan
doğruya “luxury” kelimesini kullanmaktan kaçınmış ve oldukça başarılı olmuştur.
13.

Şirket Kuralı

Marka isimleri her zaman şirket isimlerinden önce gelmelidir. Tüketiciler şirketleri
değil, markaları satın alır. Bu yüzden, ne zaman bir şirket ismi bir marka gibi kullanılsa
tüketiciler bu isimleri birer marka gibi görür.
14.

Alt Marka Kuralı

İyi bilinen ana markanın, ikincil veya alt markalarla yeni pazarlarda kullanılmasıdır.
Alt markalama, içeriden dışarıya bir markalama stratejisidir ve ana markayı yeni yönlere iter.
Bir markanın özü, zihinde elde edebileceği bir fikir, bir nitelik ya da bir pazar bölümüdür. Alt
markalama markayı tam ters yöne doğru götüren bir süreçtir. Markalamanın yaptığını alt
markalama yıkar.
15. Kardeşler Kuralı
Aile yaklaşımının hedefi, her bir kardeşe kendi kimliğini kazandıracak biçimde ayrı
bir marka yapmaktır. Markalara bir aile kimliği ya da görüntüsü verilmesinden kaçınılmalıdır.
Her bir marka mümkün olduğunca farklı ve bağımsız yapılmalıdır. Bir markanın gücü
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bağımsız ve benzersiz bir kimliğe sahip olmasında yatar, zihinde tamamen bağımsız bir
kimliğe sahip olmak demek ille de her marka için ayrı bir organizasyon oluşturmak demek
değildir.
16. Biçim Kuralı
Bir logo, markanın görsel sembolü olan bir amblem ile markanın isminin ayırt edici
biçimde bir araya gelmesi ile oluşur. Logonun diğer unsuru, görsel bir sembol olan ambleme
de olduğundan fazla değer verilmektedir. Anlam görsel sembollerde değil, kelime ya da
kelimelerde yatar. Bir marka isminin gücü, kelimenin zihindeki anlamından gelir. Çoğu
marka için, sembollerin zihindeki bu anlamı yaratma etkisi çok azdır ya da hiç yoktur.
17. Renk Kuralı
Markayı ayırt edilir yapmanın bir kuralı da renktir. Ancak renk, üzerinde çalışması zor
bir özelliktir. Bir isim yaratmak için seçilebilecek binlerce isim olmasına karşın, sadece bir
avuç renk seçeneği mevcuttur. Renk istikrarı uzun vadede bir markanın zihinde elde etmek
istediği yere ulaşmasını sağlayabilir.
18. Sınırlar Kuralı
Hedeflere ulaşabilmek ve büyümek için küresel marka yaratmak iyi bir çözüm
anlamına gelebilir. Bunu gerçekleştirebilmek için, faaliyette bulunulan ülkedeki markanın
hedefini daraltmak ve küresel düşünmek gerekmektedir, Fransız parfümleri, İsviçre saatleri,
Alman otomobilleri gibi.
19. İstikrar Kuralı
Markalar uzun yıllar süren süreçler sonunda inşa edilmektedirler. Bir marka ısrarlı
olmazsa zihinlere giremez. Marka, tüketici zihninde yer edindikten sonra, üreticiler değişiklik
için nedenler arama eğilimine girerler. Oysa marka inşa etme sürecinde, uzun bir zaman
dilimi boyunca istikrarlı olabilmek iyi bir marka yaratabilmenin en önemli kurallarından
birisidir.
20. Değişim Kuralı
Markalar çok nadiren ve yalnızca çok dikkatli bir şekilde değişebilir. Bir markanın
değişmesi şirket içinde gerçekleşmez, tüketici zihninde gerçekleşir.
21. Ölümlülük Kuralı
Hiçbir marka sonsuza dek yaşamaz. Kimi zaman en iyi çözüm ötenazi olur. Şirketler
yeni bir marka yaratma aşamasında harcama yapmamak için direnirken, yaşlı bir markayı
kurtarmak için yüksek meblâğlar harcayabilmektedirler. Markalaşmanın doğası anlaşıldığı
zaman, markanın doğal bir ölüme bırakılması zamanı geldiği de anlaşılacaktır.
22. Tekillik Kuralı
Bir marka için en iyi yön, tek görünüşlü olmasıdır. Tekilliği kaybetmek bir markayı
zayıflatır. Atari bir video oyunuydu ve bir dönem bu sektörün lideriydi. Daha sonraları
bilgisayar sektörüne girince tekilliğini yitirdi ve kaybeden bir marka oldu. Bir marka,
muhtemel müşterilerin zihninde yer etmesini sağladığınız benzersiz bir fikir ya da konsepttir.
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6.6. Marka Adı
Marka adı, markanın sunduğu vaatleri aktaran ifade tarzı ya da anlatım biçimi olarak
tanımlanabilir. Ayrıca marka adı; markanın fonksiyonel ve sembolik bileşenleri ile marka
vaadini bütünleştirerek, marka kişiliği ve marka konumlandırma stratejisiyle tüketicinin
buluşmasını sağlayan bir unsur, kısaca bir markayı diğerlerinden ayıran en önemli
farklılaştırma aracıdır.
Yapılan araştırma sonuçlarına göre, sıradan bir ada sahip olan ürünün orta kaliteli, ilgi
çekici bir ada sahip ürün kadar iyi satış rakamı elde edemediğini, adlandırılmış bir ürünün
pazar ortamında başarısız olması durumunda üründe değişiklik ya da iyileştirme yapmanın her
zaman etkili olmadığını ortaya koymaktadır.
Ürün adlandırma sürecinde ilk aşama, ne tür bir adın ürüne uygun olacağına karar
verilmesidir. Kodak, Sony gibi kelime anlamı olmayan, kulağa hoş gelen, ilginç isimlerin yanı
sıra, Panda dondurma gibi ürünün fonksiyonları ile ilgili olmayan, Gıdasa gibi ürünün
kalitesini ya da işlevini yansıtan, Yumoş, Silen gibi ürünün ne işe yaradığını veya ne
olduğunu aktaran, Ford, Lincoln gibi işletme kurucusuna veya ünlü kişilere ait olan, Nike gibi
efsane ve mitlerden esinlenilen ya da IBM, KFC gibi işletmenin adının ilk harflerinden oluşan
pek çok türde isim marka adı olarak kullanılmaktadır. (Aktuğlu, 2004)
Marka adıyla ilgili olarak sıralanan bu kategorilerin her birinden farklı olasılıklar
oluşturmak mümkündür. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta marka için seçilecek adın
gerçekten pazarlama hedeflerine ve marka stratejilerine yardım edip etmeyeceğidir. Marka
adları en genel anlamda üç kategori altında incelenebilir.
1. Betimleyici İsimler: Genelde basit, doğrudan ve temelde tutucu bir ton içeren, kısa
dönemde kolaylıkla iletişim kurabilir niteliktedir. Ancak bu tür isimlerin aynı zamanda
kolaylıkla taklit edilme ve yasal açıdan korunmada güçlükler gibi dezavantajları
vardır.
2. Hatırlatıcı İsimler: Tüketicinin, ürün alanını ve bir markanın bu ürün alanıyla
ilişkisini anlamasını sağlayıcı, tüketiciyle kolaylıkla iletişim kurabilir nitelikte,
tüketiciye çoğunlukla açık ve net mesajlar aktaran adlardır.
3. Bağımsız İsimler: Bu tür isimler ise marka-tüketici iletişiminde birtakım güçlükler
doğurur. Öncelikle bu tür isimler, anlamı ve varlığı olmayanı çağrıştırarak markayla
ilgili değerleri tüketicinin bizzat kendisinin yüklemesini hedeflemektedir. Tüketicinin
anlayışını ve kabulünü sağlamak uzun bir süreci kapsamakla birlikte tüketicilerle
olumlu iletişim kurma ve işbirliği sağlama, tatmin ve etkinlik şeklindeki pek çok yarar,
bu soyutluk faktörünün somut bir unsur olarak algılanması ile mümkün olmaktadır.
Marka adının belirlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar şu şekilde özetlenebilir:
(Aktuğlu, 2004)
1. Hatırlanması ve söylenişi kolay olmalıdır.
2. Ürünün yararlarını ve kalitesini yansıtmalıdır. Ürünün fonksiyonları ile uyumlu bir
marka adının seçimine dikkat edilmelidir.
3. Ayırt edici olmalıdır. Eğer marka adı ilgi çekici ve orijinal değilse tüketiciler ürünü
diğer ürünler gibi algılayabilecektir. Bu nedenle, marka adının rakip markalarla
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benzerlik taşımamasına dikkat edilmeli, ürünü tanımlayıcı ve farklılaştırıcı özellikler
içeren adlar tercih edilmelidir.
Şekil 6.1: Marka Adı Yelpazesi

Kaynak: Graham Hankinson, Philippa Cowking, Branding In Action-Cases and Strategies
forProfitable Brand Management, McGraw-Hill Book Company, Londra, 1993, s. 26.

4. Reklam ve promosyon çalışmalarına yardım edici nitelikte olmalıdır.
5. Dilbilimsel özelliklerine dikkat edilmelidir. Başarılı marka isimleri analiz edildiğinde;
ses veya hece yinelemesi, ses taklidi, yansıma ve güçlü ses etkisi yapan “p, ç, t, k” gibi
sert ünsüz harflerin kullanımı, imla bilgisi ile ilgili değişik vurgulama özellikleri ve
anlambilimsel kelime oyunları gibi dilbilgisine ait olan unsurlardan yoğun olarak
yararlanıldığı görülmektedir.
6. Uyarlanabilir olmalıdır. Bir marka ismi seçerken göz önünde bulundurulması gereken
önemli bir husus da gelecek dönemlerde ürün hattına eklenecek ürünler için
uygulanabilir olmasıdır.
7. Uluslararası alanda uygulanabilirliğine dikkat edilmelidir. Örneğin Türkiye’de beyaz
eşya sektöründe faaliyet gösteren Arçelik firması uluslararası alanda faaliyet
göstermek istediği zaman yabancı dilde “arçelik” kelimesinin söyleniş ve hatırda
kalıcılığında zorluklar yaşanabileceğini de göz önünde bulundurarak bu sözcüğü
kullanmamış, “beko” ibaresi ile uluslararası pazarda ürünlerini satışa sunmuştur.

6.7. Marka Yaratma Stratejileri
Marka yaratma stratejileri ile ilgili pek çok öneri olmakla beraber burada iki
stratejiden bahsedilecektir. Bunlar FRED ve DREAM olmak üzere iki ayrı başlıkta
toplanabilir.
F.R.E.D.
Bir marka yaratma stratejisi olarak F.R.E.D. modeli kullanılabilmektedir. F.R.E.D.
kavramının açılımı: (Knapp, 2000.)
•

Familiarity (Tanınırlık)
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•
•
•

Relevance (Uygunluk, İlgililik)
Esteem (İtibar)
Differentiation (Farklılaşma)

Tüketicinin bir markanın sunduğu ürün ve hizmete aşina olmasını sağlamak, bu
stratejinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu kavramda öncelikli pazarlama faaliyeti
olarak reklam kullanılmaktadır. Günümüzde firmalar açısından marka yaratmada önemli olan,
ürün ve hizmetleri tüketicinin minnettarlık duyacağı ve değer vereceği şekilde
farklılaştırmaktır. Marka, müşterileri yönlendirmeli, bu ise firmaların istediği şekilde
olmalıdır.

D.R.E.A.M.
F.R.E.D. stratejisi ile birçok benzerlikler taşıyan bu stratejinin açılımı ise şu
şekildedir:
Differentiation (Farklılaşma)
Relevance (Uygunluk, İlgililik)
Esteem (İtibar)
Awareness (Farkındalık)
Mind's Eye (İmgelem)
Bu stratejiye göre bir marka piyasada başarılı olmak ve tüketicinin zihninde ayrı bir
yer edinmek istiyorsa, ilk adım, ‘farklılaşma’ olmalıdır. Farkındalığı sağlamak için yüksek
bütçeli reklam kampanyaları yerine alternatif iletişim kanalları kullanılabilmektedir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Marka yaratma stratejileri; bireysel marka stratejisi, çoklu marka stratejisi ve marka
yayma stratejisi olmak üzere üçe ayrılabilmektedir. Bireysel marka stratejisi, işletmenin yeni
bir kategoride pazara girdiği yeni ürününe farklı bir ad koymasıdır. Çoklu marka stratejisi ise,
işletmenin birbiri ile yarışan çok sayıda markayı pazara sunmasıdır. Marka yayma stratejisi,
pazara sunulan yeni ürünler için mevcut marka isminin kullanılmasıdır. Ayrıca genel anlamda
marka yaratmada en çok bilinen iki strateji FRED ve DREAM'dir.
Marka yaratmada kullanılabilecek 22 adet kuraldan söz edilebilir. Bu kurallar, yayılma
kuralı, daralma kuralı, tanıtım kuralı, reklam kuralı, kelime kuralı, referans kuralı, kalite
kuralı, kategori kuralı, isim kuralı, genişlemeler kuralı, arkadaşlık kuralı, jenerik kuralı, şirket
kuralı, alt marka kuralı, kardeşler kuralı, biçim kuralı, renk kuralı, sınırlar kuralı, istikrar
kuralı, değişim kuralı, ölümlülük kuralı ve tekillik kuralıdır.
Bu bölümde ayrıca marka adı kavramı incelenmiştir. Buna göre marka adı, markanın
sunduğu vaatleri aktaran ifade tarzı ya da anlatım biçimidir. Marka adları, betimleyici isimler,
hatırlatıcı isimler ve bağımsız isimler olmak üzere üç başlık altında incelenebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi marka yaratma stratejilerinden birisi değildir?
a) Bireysel marka stratejisi

c) Çoklu marka stratejisi

b) Marka yayma stratejisi

d) Tekil marka stratejisi

2) İşletmenin birbiri ile yarışan çok sayıda markayı pazara sunması biçiminde ifade edilen
marka yaratma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireysel marka stratejisi

c) Çoklu marka stratejisi

b) Marka yayma stratejisi

d) Kümülatif marka stratejisi

3) İşletmenin yeni bir kategoride pazara girdiği yeni ürününe farklı bir ad koyması biçiminde
ifade edilen marka yaratma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireysel marka stratejisi

c) Çoklu marka stratejisi

b) Marka yayma stratejisi

d) Kümülatif marka stratejisi

4) Aşağıdakilerden hangisi marka yaratmak için kullanılabilecek kurallardan birisi değildir?
a) Daralma kuralı

b) Tanıtım kuralı

c) Reklam kuralı

d) Düşük fiyat kuralı

5) " Bir markaya verilecek isim çok önemlidir. Bir markanın kısa vadede hayatta kalabilmesi
için benzersiz bir fikir ya da konsepte sahip olması, yeni bir kategoride ilk olması ve
zihinlerde kalan bir kelimeye sahip olması gerekir." biçiminde ifade edilen marka yaratma
kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daralma kuralı

b) İsim Kuralı

c) Jenerik kuralı

d) Şirket kuralı

6) " Hiçbir marka sonsuza dek yaşamaz. Kimi zaman en iyi çözüm ötenazi olur. Şirketler yeni
bir marka yaratma aşamasında harcama yapmamak için direnirken, yaşlı bir markayı
kurtarmak için yüksek meblâğlar harcayabilmektedirler. Markalaşmanın doğası anlaşıldığı
zaman, markanın doğal bir ölüme bırakılması zamanı geldiği de anlaşılacaktır." biçiminde
ifade edilen marka yaratma kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daralma kuralı

b) İsim Kuralı

c) Ölümlülük kuralı d) Şirket kuralı
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7) Aşağıdakilerden hangisi marka adı kategorilerden birisi değildir?
a) Unutulmaz isimler

b) Betimleyici isimler

c) Hatırlatıcı isimler d) Bağımsız isimler

8) Aşağıdakilerden hangisi marka yaratma stratejilerinden birisi olan F.R.E.D modelinin
öğelerinden birisi değildir?
a) Tanınırlık

b) Uygunluk

c) İtibar

d) Güçlülük

9) Aşağıdakilerden hangisi marka yaratma stratejilerinden birisi olan D.R.E.A.M modelinin
öğelerinden birisidir?
a) Farklılaşma

b) İtibar

c) Farkındalık

d)Hepsi

Cevap Anahtarı
1) d, 2) c ,3) a, 4) d, 5) b, 6) c, 7) a, 8) d, 9) d
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7. Marka Konumlandırma

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka konumlandırma kavramı ele alınarak açıklanmaktadır. Farklılaşma
için marka konumlandırmanın önemi ortaya konulacak ve marka konumlandırma stratejileri
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Marka konumlandırma ” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka konumları müşterinin tercihini yansıtır” yargısını tartışınız.
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3) “Fayda temelli konumlandırma en iyi konumlandırma stratejisidir” yargısını açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Pazarlama
konumlandırma, içeriği
İleride yer alan konularda
ve
marka
bulunan kavramlar hakkında
konumlandırmada
temel oluşturulmaktadır.
kullanılan
stratejilere
değinilmektedir.

Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.

Anahtar Kavramlar
•

Marka Konumlandırma
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•

Konumlandırma

•

Marka Stratejileri

•

Değer temelli konumlandırma

•

Özellik temelli Konumlandırma

•

Fayda Temelli Konumlandırma

Giriş
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Markanın tüketici zihninde rakiplerden farklı bir yerde olması için yapılan işletme
çabaları rekabet avantajı yaratmanın temel dinamiklerinden biridir. Firmaların öncelikle hedef
tüketici gruplarını belirlemesi sonrasında rakiplerin konumlarını ve ikame malların
durumlarını belirlemesi ve daha sonra da kendisi için en uygun konum kararını vermeleri
gerekir. Tüketici tercihleri için böylece pazarda ve tüketici zihninde rakiplere göre farklı bir
yer oluşturulması ve tüketici tercihleri için iyi bir seçenek oluşturulması sağlanır.

7.1. Marka Konumlandırma
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Konumlandırma, potansiyel tüketicilerin bir markaya, ürün hattına veya bir firmaya
ilişkin algılamalarını istenilen yönde etkileyebilecek şekilde pazarlama karması elemanlarının
geliştirmesini içerir. Kısaca konumlandırma işlevsel olarak, tüketicilerin zihninde istenilen
algıyı oluşturmayı hedefler. Etkin konumlandırma tüketici algısını ya da rakip ürünlerin
tanımladığı rekabet ortamının kriterlerini kullanmak zorundadır (Giannias,1999).
Markayı konumlandırmak, pazarlama stratejisinin kalbi ve beyni demek olan bir
faaliyettir. Tüketici, marka tercihini, değişik markaların zihnindeki pozisyonuna göre yapar.
Bazı markalan değeri yüksek, kendine uygun ve yakın; kimilerini değeri düşük, kimliğine
uygunsuz ve uzak olarak değerlendirir.
Konumlandırma; ürünü hizmeti, işletmeyi ya da markayı seçilen pazar bölümlerinde,
işletme olanakları ve marka özellikleri bakımından en uygun yere yerleştirmek için,
tüketicinin algılanma tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını yönlendiren süreçtir.
Buna göre marka konumlandırması; onun hedef tüketici zihninde ismi, dizaynı, kimliği,
kişiliği, değerleri ve çağrışımları ile işgal ettiği ayırt edici pozisyonunu oluşturmaktır. Bir başka
deyişle markanın pazar konumu, işletmenin ya da ürünün tüketici zihninde rakip markalara
karşı farkı ve değeri ile yansıttığı imajın düzeyidir. Bu imaj ürün ya da hizmetin potansiyel
faydasını maksimize eder. Konumlandırma; hedef tüketicilerin rakipler karşısında işletmenin
markasını satın alma gerekçesini açıklar. Tüketiciler bir ürüne ait markayı rakipler karşısında
ya da bir ürünü ikame ürünler karşısında nasıl algılayıp yorumluyorlar? Bu, tamamen
tüketicilerin o marka ya da ürünü zihinlerine nasıl yerleştikleri ile ilgilidir.
Bir marka, pazarlama karmasının tüm unsurlarını aynı ilgi çekici ve ayırt edici mesajla
tasarlamalıdır. Konumlandırma yapılırken şirketin güçlü ve zayıf taraflarının analizi
yapılmalıdır. Bu analizden sonra konumlandırmaya katkısı olmayan yönler dizayndan
çıkarılır. Bir marka tüm açılardan güçlü olamaz. O yüzden en güçlü olduğu taraflara ağırlık
vermek gerekir. Birçok marka konumlandırması stratejisi başarılı olabilir fakat firmayı uzun
vadede en iyi sonuca götürecek kriterlerin uygulanması için;
•
•
•

•

Konumlandırma
dikkat
çekici
olmalıdır.
Müşterilerin
kaliteli
olarak
algılayamayacakları bir hususta, marka konumlandırması gerçekleştirmek yararsızdır.
Konum, gerçek marka güçlerine dayandırılmalıdır. Eğer mesaj verilmeyecek bir şeyi
vaat ediyorsa, tüketicinin ürünü satın alma ihtimali azalacak belki de duracaktır.
Konum, rekabete dayanan avantajı yansıtmalıdır. Rakiplerin konumlandırdıkları
alanlarda konumlandırma yapmamaya dikkat edilmelidir. Herhangi bir farklılık
olmaksızın yapılacak konumlandırma, tüm ürünlerin aynı oldukları riskini yaratacak
ve satın alma fiyata dayanacaktır.
Konumlandırma, piyasa için açık ve motive edici bir yolla ifade edilebilir olmalıdır.
Eğer konumlandırma çok karmaşık veya markanın aşırı kullanımına dayanıyorsa,
müşterilerin mesajı algılamalarını beklemek hata olur.

Konumlandırmanın önemi, onun yerine getirdiği işlevlerden ileri gelmektedir. Bu işlevler;
•
•
•
•
•

Marka ile ilgili algıların yaratacağı güçlü bir imaj oluşturmak,
Markanın itibarını sağlamak,
Marka kişiliği ve kimliğinde saygınlık,
Markayı farklılaştırmak,
Rekabet avantajı elde etmek, olarak özetlenebilir.
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Marka konumlandırmasının işletmeye sağlayacağı çeşitli yararlar aşağıda sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•

Marka konumlandırması, markanın tam olarak ne olduğunu tanımlayarak, pazarlama
stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktadırlar.
Marka konumlandırılması, tüketicinin markayı hangi nedenle satın alındığını gösterir.
Marka konumlandırması, hedef grubun tanımlanmasına yardımcı olmaktadır.
Marka konumlandırması, rakiplerin kimler olduğunu ortaya çıkarmaktadırlar.
Marka konumlandırması, markanın rakip markalara ne kadar benzediği ya da
onlardan ne kadar farklı olduğunu göstermektedir.
Markanın konumu, onun Pazar payını dolayısıyla da marka değerini etkilet

Marka kimliğinin hangi unsurlarının marka konumuna dâhil edileceği konusuna
gelince üç yere bakmak gerekiyor: Öz kimlik, kimlik yapısının içinde güçlendirme noktaları
ve değer önerisi. (Aaker, 1996):
Öz kimliğe bakmak: Adından da anlaşılacağı gibi öz kimlik markanın merkez,
zamanla değişmeyecek olan esasıdır. Bu nedenle genellikle markanın benzersiz ve değerli
yanları öz kimlik içinde belirtilir. Birçok uygulama alternatifine açık olan her bir öz kimlik
parçasının etrafı bir grup marka elementi ile çevrilmiş olmalıdır. Sonuç olarak, marka konumu
markanın öz kimliğini kapsamalıdır ki, iletişim elementleri markanın esasından sapmasın.
Güçlendirme Noktalarını Belirlemek: Bir marka konumu öz kimlik içinde
bulunmayan bir güçlendirme noktası üzerine de oturtulabilir. Bazı zamanlar, bir yan marka,
bir özellik ya da herhangi bir servis bir güçlülük noktası olarak ifade edilebilir. Örneğin
Nike’ın görünen hava yastığı Nike kimliğinin teknoloji avantajlı görünümünü yansıtmada rol
oynar.
Değer Önerisi/ İlişkileri Yöneten Faydalar: Marka- müşteri ilişkisinin temeli ve
değer önerisinin bir parçası olan müşteri faydası marka konumlandırma için başka bir ana
aday olabilir. Örneğin, Nike gelişmiş performansıyla fonksiyonel faydasını ve ünlü bir atlet
tarafından onaylanan bir ayakkabı olması ile öz-imaj faydasını belirtir. Michael Jordan gibi
bir onaylayıcı aşağıdaki gibi bir marka konumu için temel oluşturur: “Michael Jordan’ın
kullandığı ayakkabı ekstra performans avantajı sağlar.
Başarılı konumlandırma yapılabilmesi için marka yöneticilerin aşağıdaki başlıklar
konusunda azami oranda bilgi sahibi olması gerekir:
1.Hedef Grupların Belirlenmesi
Hedef grupların doğru tanımlanması, konumlandırma eksenlerinin doğru tanımlanması
açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, hedef pazarın hangi ölçütlere göre belirlenmesi
gerektiği de önemlidir. Bilindiği gibi, pazar değişik özelliklere göre dilimlere ayrılabilir.
Demografik, kişilik, yaşam tarzı özellikleri bölümlendirme ölçütleri olarak seçilebilir, öte
yandan, ürün ve hizmet özelliklerine, satın alma davranışlarına ve motiflerine göre de pazarı
dilimlemek mümkündür.
Tablo 7.1: Konumlandırma Kriterleri
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Davranışsal
Demografik Psikolojik
Tüketicilerin
statüleri Yaş
Değerler
Tüketim oranları Marka
Cinsiyet
Kanaatler
bağlılığı Arzulanan fayda
Gelir

Ürün özelliği
Fayda
Kullanım
Farklılığı

Tutumlar

Tüketici
Kim satın
alanı Alıyor?
Nasıl satın

Kimliği
Soy

Kişilik

Aile

Özellikleri

Alıyor?
Kişiliği
Kimler

2.Rakiplerin Konumları
Hedef seçilen tüketicilerin rakiplerden hangilerini dikkate aldıklarını bilmek altın
değerinde bir bilgidir. O nedenle hedef pazar belirlendikten sonra, hem o pazar bölümünde hem
de öteki pazar bölümlerinde faaliyet gösteren işletmelerin markalarını nasıl
konumlandırdıkları analiz edilmelidir. Bu belirleme işlemi yapılırsa, rakiplerin eksik ya da
yanlış konumlandırma eksenleri saptanır ve işletme daha etkili ve doğru konumlandırma
eksenleri seçebilir. Rakiplerin ve işletmenin markalarının tüketici zihnindeki konumlarını
öğrenmenin en iyi yollarından biri “algılama haritalaradır. Algılama haritaları sadece rakip
markalarla işletme markalarının konumlarını göstermekle kalmaz, aynı aman da pazar
boşluklarını da gösterir.
Hedef pazarlarda rakiplerin konumlarını, onların yeterli ve yetersiz oldukları alanları
belirlemenin değişik yolları vardır. Bu konuda, şunlar önerilebilir:
•
•
•
•
•
•
•

Hedef pazarlarda ve bu pazarlardaki tüketici ve karar vericilerden bir örnek grup
oluşturulur,
Bu tüketici ve karar vericilerin üründen aradıkları özellik ve faydalar önem sırasına
(ya da ağırlıklarına) göre belirlenir,
Bu özellik ve faydaların farklı tüketici gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermedikleri test edilir,
Rakiplerin bu özellik ve faydalardaki performansları ölçülür,
Rakip markaların temsil ettikleri kimlik ve kişilikleri ile imajları belirlenir,
Rakiplerin başarılı ve başarısız oldukları alanlar belirlenir,
Rekabet avantajlarının nerelerde yattığı belirlenir.

3.İkame Malların Konumlandırılması
Tüketiciler aynı ihtiyacı değişik mal ve hizmetlerle karşılayabilirler. Bir tüketici tatil
ihtiyacını turistik hizmet sunan bir otelden, bir pansiyondan ya da kiralayacağı bir yazlıktan
karşılayabilir. İkame malların konumlandırılmasında da marka konumlandırma anlayışına
benzer bir düşünceden hareket edilir. Ancak, arada kimi farklılıklar vardır. Birinci farklılık,
konumlandırmanın mallar arasında olacağından, ikame malın ötekilere neden tercih edilmesi
gerektiğini, mallar arasındaki farklılıklara oturtmaktır. Bu daha da özenli ve ayrıntılı bir pazar
bölümlendirmesini gerektirir. Yakın bir zaman kadar yumurta, kolesterole neden oluyor diye,
hekimler tarafından yaşlılara önerilmiyordu. Aynı şey tereyağı için de ileri sürülmekteydi,
şimdilerde, hekimler bunun tersini önermektedirler. Reçel şeker hastaları için uygun olmayan
bir kahvaltılık ürünüdür. Tatlıyı arzulayan şeker hastası için, bal ya da diyet reçeller
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sunulmaktadır. Kolalı içecek markaları, artan şeker hastalan nedeniyle, diyet markalarını
pazara sunmuşlardır.
Birçok markanın konumlandırma stratejisi başarılı olabilir, fakat firmayı uzun vadede
en iyi sonuca götürecek kriterlerin uygulanması için;
•
•
•

•

Konumlandırma
dikkat
çekici
olmalıdır.
Müşterilerin
kaliteli
olarak
algılayamayacakları bir hususta, marka konumlandırması gerçekleştirmek yararsızdır.
Konum, gerçek marka güçlerine dayandırılmalıdır. Eğer mesaj verilmeyecek bir şeyi
vaat ediyorsa, tüketicinin ürünü satın alma ihtimali azalacak belki de duracaktır.
Konum, rekabete dayanan avantajı yansıtmalıdır. Rakiplerin konumlandırdıkları
alanlarda konumlandırma yapmamaya dikkat edilmelidir. Herhangi bir farklılık
olmaksızın yapılacak konumlandırma, tüm ürünlerin aynı oldukları riskini yaratacak
ve satın alma fiyata dayanacaktır.
Konumlandırma, piyasa için açık ve motive edici bir yolla ifade edilebilir olmalıdır.
Eğer konumlandırma çok karmaşık veya markanın aşırı kullanımına dayanıyorsa,
müşterilerin mesajı algılamalarını beklemek hata olur.

7.2. Konumlandırmada Uygulanabilecek Stratejiler
Özellik- temelli yaklaşım: Farklı ve sürdürülebilir özellikleri oluşturabilmek oldukça
zordur. Bir özellik, ürünün içindeki bir malzemeden meydana gelebilir. Konumlandırmada
kullanılacak bir özelliğin, aynı ürün grubunu sunan rakiplerin kullandığı malzemeyi içinde
bulundurmaması gerekir. Volvo arabası güvenlik boyutunda iddialı olup bunu kanıtlamıştır
Fayda-temelli yaklaşım: Genellikle elde edilen faydalar neticesinde bir ürüne talep
gösterildiği için, tüketiciler ürünlerin özelliklerinden çok, bu ürünlerin kullanımından net
biçimde fayda elde etmeyi severler. Fayda temelli konumlandırmada bir markanın ürününü
satın almakla elde edilecek fayda vurgulanmaktadır. P&G şampuanı baş ve omuz içindir
sloganı ile üründen sağlanılan faydanın altı çizilmeye çalışılmıştır.
Problem çözme-temelli yaklaşım: Herkes bir şekilde pek çok problemle
karşılaşabildiğinden, problem çözme güçlü bir konumlandırma stratejisi olabilir. Tüketiciler
problemlerin üstesinden gelebilen markaları takdir eder. IBM'in konumlandırılmasında firma
bu tür bir konumlama yapmaya odaklanmıştır. Bilgisayar donanım programlarını pazarlamak
yerine, müşterilerin bilgisayar problemlerine çözüm bulmaya yönelik olarak çalışmaktadır
Rekabet-temelli yaklaşım: Rekabet karşısında konumlandırma, yasal ve reklam
standartları açısından dikkatle yönetilmelidir. Örneğin tat testleri yapan Pepsi markası,
uyguladığı konumlandırma stratejisini Coca Cola'ya karşı kullandı. En iyi müşteri hizmetinin
kendilerine ait olduğunu iddia eden bir firma için, hizmet standardı konumlandırması bu
stratejinin klasik bir biçimidir.
Firma itibarı ve imajına dayalı yaklaşım: Mevcut marka itibarı ve imajı,
konumlandırma stratejisinin iyi bir seçimi olabilir. Büyük markaların başarıyla yürütebileceği
bir stratejidir. Çünkü bu markalar zaten sattıkları ürünler için genellikle aynı pazar bölümünü
hedefler. Procter&Gamble, geniş ürün portföyünde yer alan her ürüne uygun bir
konumlandırma geliştirmekle ünlüdür. P&G adı bazı bireysel markaları ile birlikte
kullanılarak, her birine küresel boyutta destek sağlamıştır.
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Hedef kullanıcı-temelli yaklaşım: Hedef kullanıcı temelli konumlandırma, markanın
yöneldiği her spesifik hedef kitlesi için markanın açık bir konumlandırmaya sahip olmasını
mümkün kılar. Reebok, Adidas ve Nike markalarının performans ve moda alanlarında yaptığı
konumlandırma buna örnek verilebilir.
Neden-temelli yaklaşım: Neden-temelli yaklaşımda, firmalar reklam ve
promosyonlarının gelişimine odaklanır. Bu şekilde, belirli bir nedene dayanarak kendilerini
tanımlayan müşterileri çekecek ve bu müşterileri koruyacaklardır. Bakım ürünleri sunan
parfümeriler veya mağazalar değer yaratma konusundaki faaliyetleriyle övünürler.
Toplumdaki ve tüm dünyadaki etkilerini sürekli olarak geliştirmeye çalışırlar. Hatta çevreyi
ve hayvanları koruma konularındaki performanslarını değerlendiren bir değer raporu
hazırlayanlar vardır. Sosyal sorumluluklarını yerine getirdikleri yönünde gösterdikleri her
türlü çaba, konumlandırmanın yapılmasındaki nedenleri ifade eder.
Amaç-temelli yaklaşım: Başarma tutkusu, şiddetli arzular, istekler, hedefler, umutlar,
özlemler ve dilekler, bunların her biri bir amacı oluşturur. İnsanlar kim oldukları ve ne olmak
istedikleri hakkında kendilerine özgü fikirlere sahiptir. Her biri amaçlarını ifade etmeye
yardımcı olabilecek nitelikteki markalara yönelirler veya bir şekilde rüyalarını ve umutlarını
markalara bağlarlar. Cartier gibi lüks markalar, insanlara başarılarını ifade etmek için bir şans
verir. Gucci gibi moda markalar özel bir sınıfa ait olma şansı verir.
Kullanım-temelli yaklaşım: Tüketicilerin ürünleri nasıl ve ne zaman kullandıkları,
firmalara markalarını konumlandırmak için yardım edebilir. Örneğin kahve, bir içecek olarak
şöyle konumlanabilir:
• Zor bir günün sonunda rahatlatıcı ve dinlendirici olarak kahve,
• Bir problem karşısında rahatlatıcı ve sakinleştirici olarak kahve,
• Kendinizi çok yorgun hissettiğinizde bu durumu ortadan kaldıran ve size enerji veren
kahve,
• Arkadaşlarınızla bir sabah kahvesi içerek sosyal bir grubun parçası olma,
• Özel bir kahve markası kullanarak ince bir zevke sahip olduğunuzu ifade etme gibi.
Değer-temelli yaklaşım: Değer, farklı insanlar için farklı anlamlar taşıyabilir.
Kimileri için değer fiyat demektir, o zaman markaların fiyatları paranın değeriyle ilgilidir.
Fakat aynı zamanda paranın değeri fiyatın dışında bir de kaliteyi yansıtır. Eğer Burger King
ürünleri çok kötü tatta olursa, düşük bir fiyat bu durumu telafi edemez. Disneyland fiyatduygular-kalite unsurlarının bileşimini sunacak şekilde müşterilerine eğlence, anı gibi
değerler katarak başarılı olmuştur.
Kişilik-temelli yaklaşım: Eğer düzgün biçimde formüle edilebilir ve yerine
getirilebilirse, kişiliğe dayanan konumlandırma tüm stratejiler içinde en güçlüsü olabilir. Bir
ürün, hizmet veya firma için kişiliğin yaratılması stratejisinin arkasındaki esas, insanların
çekici bulacağı bir markanın kimliğinin parçası olarak, kişilik özelliklerini düşünmektir.
Kişilik, hedef müşteri grupları tarafından sahip olunanlara veya sahip olmayı amaçladıklarına
benzer olan özellikleri içerebilir.
Duygu-temelli yaklaşım: Tek başına kullanılabildiği gibi diğer stratejiler ile birlikte
kullanımına da çok sıklıkla rastlanmaktadır. Reklam, uzmanlarının deyişiyle, duygu satan bir
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stratejidir; bu da güçlü yanını ortaya koyar. İnsan beyninin sağ tarafında etkisini gösteren
duygulara yönelme, bazen hedef kitleyi çekmede yetersiz olabilmektedir. Tüketicilerin
duygusal enerjilerini çekmek için müzik, romantizm, amaçlar, nostalji, seks veya mizahın yer
aldığı pek çok iletişim tekniğinden faydalanılır.

7.3. Konumlandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
İşletmeler, markalarını konumlandırırlarken birtakım hatalara da düşmektedirler.
Ancak, bu hatalardan kaçınılarak iyi bir konumlandırma yapılabilmektedir. Bu hatalar
şunlardır:
1. Kimi zaman, işletmeler, markanın satın alınması için güçlü bir temel yarar ya da neden
gösterememektedir.
2. Markayı dar bir çerçevede konumlandırmak, olası tüketicilerin markayı fark etmelerini
engellemektedir.
3. Birbiri ile çelişen iki ya da daha çok yarar iddia ederek, tüketici zihnini
karıştırmaktadırlar.
4. Kimi zaman da, tüketicilerin, markanın ya da işletmenin gerçekten vaat ettiğini yerine
getireceğinden kuşku duyacakları bir yarar iddia ederek, güvensizlik
oluşturmaktadırlar.
İnsan belleği, karmaşıklıktan ve ayrıntılardan nefret eder. Duygularına ve mantığına
uygun olmayan mesajlara karşı seçici algılama gösterir. Bu da algısal savunmaya neden olur.
O nedenle, konumlandırmaya ilişkin mesajlar(söz, yazı, görüntü) karmaşık, abartılı değil;
basit, anlaşılabilir, hafızada iz bırakan, geniş bir biçimde yorumlamaya elverişli olmalıdırlar.
“İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim” sözleri güven
duygusuna belki de en iyi seslenen mesajdır.
Zihni bulandıran, aşırılık taşıyan, birbiriyle çelişen mesajlar konumlandırmayı
olumsuz yönde etkiler. Tüketici, böyle bir konumlandırmaya karşı savunmaya geçerler. Hedef
pazarın doğru ve yeterli tanımlanmayışı ya da hedef pazarın doğru algılanıp
değerlendirilemeyişinden ötürü eksik ya da ilgisiz konumlandırma hatasına düşülmemelidir.
Konumlandırmada düşülmemesi gereken hatalardan biri de kuşkulu konumlandırmadır. Kuşkulu konumlandırmaya şu örnekler verilebilir:
•
•
•

Düşük fiyat- yüksek kalite,
Tatlı- düşük kalori,
Çok işlevli- basit

Tüketiciler fiyatla kalite arasında ilişki olduğunu düşünürler. Dolayısıyla hem kaliteli
hem de ucuz olarak sunulan bir markayı kuşku ile karşılarlar. Çok fonksiyon icra eden bir
ürünün kullanımı basit olamaz. Apple bilgisayarları pazara "kullanımı basit ama güçlü” olarak
sunuldu. Tüketiciler bu mesajı kuşku ile karşıladılar. Onlara göre bilgisayar güçlü ise,
kullanımı basit olamazdı.
Şirketler markalarını konumlandırırken
düşmemeye dikkat etmelidirler:

aşağıdaki

konumlandırma

hatalarına
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Eksik konumlandırma: Markanın satın alınması için güçlü bir yarar ya da sebep
sunmakta başarısız olması.
Aşırı konumlandırma: Çok dar bir alan için markanın kendisini konumlandırması
sonucu müşterilerin bu markayı gözden kaçırması
Kafa karıştıran konumlandırma: Birbirinin aksini iddia eden iki ya da daha fazla
faydanın iddia edilmesi.
İlgisiz konumlandırma: Sadece birkaç muhtemel müşterinin ilgileneceği bir fayda
sunmak
Kuşkulu konumlandırma: Markanın ya da firmanın müşterilerin (firmanın bu yararı
sağlayacağından) şüphe duyduğu bir faydayı sunuyor olmaları.

7.4. Yeniden Konumlandırma
İşletmeler özellikle algılama haritaları çalışmaları sonrasında pazar konumlarını
yitirme sonucu ile karşı karşıya kalabilirler. Bunun dört temel nedeni vardır: (Trout, 2006)
•

Teknolojideki değişimin büyük hızı

•

Tüketici tutumlarındaki çabuk ve öngörülmesi olanaksız değişimler

•

Küresel ekonomide rekabetin artması

•

Yaratıcı yöneticiler arasındaki rekabetin artması

İşletmelerin mevcut konumlarını değiştirmelerine yeniden konumlandırma adı verilir.
Yani yeniden konumlandırma, hedef pazarın ve rekabette üstünlük sağlayan farklılıkların
veya her ikisinin birden değiştirilmesidir. İşletmelerin yeniden konumlandırma yapabilmeleri
için belli bir süreci izlemeleri gerekmektedir. Bu süreç dört aşamadan oluşur. Bunlar; mevcut
konumun belirlenmesi, istenilen konumun saptanması, yeni konumun elde edilmesine yönelik
olarak tutundurma programının başlatılması ve tüketicinin zihnindeki eski konumun değişme
durumunun saptanmasıdır.
Yeniden konumlandırma stratejileri imaj, ürün, soyut ve somut stratejiler olarak
gruplandırılabilir:
• İmajı Yeniden Konumlandırma Stratejisi: Bu stratejide ürünün imajı
değiştirilmekte, ürün ve hedef pazarda herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır. Bu stratejide
ürünün faydaları üzerine yoğunlaşarak ürüne yeni bir imaj kazandırılmaya çalışılmaktadır.
• Ürünü Yeniden Konumlandırma Stratejisi: Bu stratejide hedef pazar aynı
kalırken ürün farklılaştırılmaktadır. Üründe değişiklikler yapılarak farklı kullanım alanları
yaratılmaktadır. Böylece hedef pazarda ürüne yeni tüketiciler kazandırılmaktadır.
• Soyut Yeniden Konumlandırma Stratejisi: Bu strateji ile işletme ürünü ile farklı
bir pazar bölümüne hitap etmektedir. Bu stratejide ürün aynı hedef pazar farklı olduğu için
yeni tüketiciler söz konusudur. Dolayısıyla işletme kaynakları yeni tüketicileri etkileyebilmek
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amacıyla kullanılmaktadır. Ancak işletme eski pazar bölümüne de unutmamalıdır. İşletme
eski pazarında da faaliyet göstererek pazarını genişletmeye çalışmaktadır. Bu nedenle
tutundurma faaliyetleri büyük önem taşımaktadır.
• Somut Yeniden Konumlandırma Stratejisi: Bu stratejide ise işletme hem
ürününü hem de hedef pazarını aynı anda değiştirmektedir. Yeni hedef pazar için yeni ürün
geliştirildiği için maliyetler oldukça yüksektir. İşletme hem yeni ürün geliştirmek için yatırım
yapacak hem de yeni tutundurma çabalarında bulunacaktır.

Uygulama
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Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Konumlandırma; ürünü hizmeti, işletmeyi ya da markayı seçilen pazar bölümlerinde,
işletme olanakları ve marka özellikleri bakımından en uygun yere yerleştirmek için,
tüketicinin algılanma tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını yönlendirme
sürecidir.Konumlandırma, marka ile ilgili algıların yaratacağı güçlü bir imaj oluşturma,
markanın itibarını sağlama, marka kişiliği ve kimliğine saygınlık katma, markayı
farklılaştırma ve rekabet avantajı elde etme gibi önemli fonksiyonları yerine getirir. Başarılı
bir konumladırma için hedef grupların belirlenmesi, rakiplerinin konumlarının tespit edilmesi
ve
ikame
malların
konumlandırılmasının
gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
Konumlandırmada, özellik temelli, fayda temelli, problem çözme temelli, rekabet temelli,
firma itibar ve imajı temelli, hedef kullanıcı temelli, neden temelli, amaç temelli, kullanım
temelli, değer temelli, kişilik temelli ve duygu temelli yaklaşımlar kullanılabilir.
Konumlandırma sürecinde çeşitli hatalar ile karşılaşılabilir. Bu hatalar, eksik
konumlandırma, aşırı konumlandırma, kafa karıştıran konumlandırma, ilgisiz konumlandırma
ve kuşkulu konumlandırmadır.
İşletmelerin mevcut konumlarını değiştirmelerine yeniden konumlandırma adı verilir.
Burada, imajı yeniden konumlandırma, ürünü yeniden konumlandırma, soyut yeniden
konumlandırma ve somut yeniden konumlandırma olmak üzere dört farklı stratejiden
yararlanılabilir.

Bölüm Soruları
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1) ".......... ürünü hizmeti, işletmeyi ya da markayı seçilen pazar bölümlerinde, işletme
olanakları ve marka özellikleri bakımından en uygun yere yerleştirmek için, tüketicinin
algılanma tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını yönlendirme sürecidir." ifadesinde
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Yeniden konumlandırma

b) Konumlandırma

c) Strateji

d) Marka yönetimi

2) Aşağıdakilerden hangisi konumlandırmanın işlevlerinden birisi değildir?
a) Marka ile ilgili algıların yaratacağı güçlü bir imaj oluşturmak
b) Rekabet avantajı elde etmek
c) Rakiplerden daha ucuz satış fiyatı koymak
d) Markanın itibarını sağlamak

3) Aşağıdakilerden hangisi marka konumlandırmanın işletmelere sağladığı avantajlardan
birisidir?
a) Marka konumlandırması, hedef grubun tanımlanmasına yardımcı olmaktadır.
b) Marka konumlandırması, rakiplerin kimler olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
c) Marka konumlandırılması, tüketicinin markayı hangi nedenle satın alındığım gösterir.
d) Hepsi

4) Aşağıdakilerden hangisi marka kimliğinin marka konumuna dahil edilen unsurlarından
birisi değildir?
a) Öz kimlik b) Güçlendirme noktaları

c) Rakiplerin zayıflıkları

d) Değer önerisi

5) Aşağıdakilerden hangisi konumladırma kriteri olarak kullanılabilir?
a) Yaş

b) Cinsiyet

c) Aile

d) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi konumlandırmada kullanılan kriterlerden birisi değildir?
a) Demografik

b) Psikolojik

c) Davranışsal

d) Sektör

7) Aşağıdakilerden hangisi konumlandırmada uygulanabilecek stratejilerden birisi değildir?
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a) Araç temelli yaklaşım

c) Özellik temelli yaklaşım

b) Rekabet temelli yaklaşım

d) Fayda temelli yaklaşım

8) Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma hatalarından birisi değildir?
a) Eksik konumlandırma

c) Kuşkulu konumlandırma

b) İlgili konumlandırma

d) Aşırı konumlandırma

9) " Çok dar bir alan için markanın kendisini konumlandırması sonucu müşterilerin bu
markayı gözden kaçırması" biçiminde ifade edilen konumlandırma hatası aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Eksik konumlandırma

c) Kuşkulu konumlandırma

b) İlgisiz konumlandırma

d) Aşırı konumlandırma

10) Aşağıdakilerden hangisi yeniden konumlandırma stratejilerinden birisidir?
a) İmajı yeniden konumlandırma stratejisi
b) Soyut yeniden konumlandırma stratejisi

c) Ürünü yeniden konumlandırma stratejisi
d) Hepsi

Cevap Anahtarı
1) b, 2) c ,3) d, 4) c, 5) d, 6) d, 7) a, 8) b, 9) d, 10) d
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8. Marka İletişimi

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bu bölümde, marka iletişimi kavramı ele alınarak açıklanmaktadır. Farklılaşma için
marka iletişimim önemi ortaya konulacak ve marka iletişim araçları açıklanacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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1) “Marka iletişimi ” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka iletişimi müşterinin tercihinde etkilidir” yargısını tartışınız.
3) “Marka iletişimi toplam iletişimin bir parçasıdır” yargısını açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Marka İletişimi, içeriği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
İleride yer alan konularda
ve marka iletişiminde
ile
konuların
daha
iyi
bulunan kavramlar hakkında
kullanılan
stratejilere
anlaşılması
sağlanmaya
temel oluşturulmaktadır.
değinilmektedir.
çalışılmaktadır.
Konu

Kazanım

Anahtar Kavramlar
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•

Marka İletişimi

•

İletişim

•

Marka İletişim Stratejileri

•

Marka İletişimi ve Reklam

•

Marka İletişimi ve Halkla İlişkiler

•

Marka İletişimi ve Sponsorluk

Giriş
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Markanın tüketici zihninde yer edinebilmesi için öncelikle hedef tüketiciler nezdinden
fark edilmesi sağlamak gerekmektedir. Bunun için pazarlama ve marka yöneticilerinin elinde
birden fazla pazarlama iletişimi aracı vardır ve bunlardan hangilerini kullanacağına marka ve
hedef kitlenin özelliklerine göre karar vermektedir. Bu bölümde marka iletişimi ile marka
iletişiminde kullanılan araçlar açıklanacaktır.

8.1. Marka İletişimi Tanımı
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Pazarlama kavramındaki gelişim sonucunda modern pazarlama anlayışı pazarlama
faaliyetlerinin merkezine iletişimi almıştır. Üretici ile tüketici arasındaki iletişim ürünü bir
kez satmakla bitmemektedir. Ürünü satın almaya her zaman istekli olacak, markayla iletişim
içine giren ve markaya güvenen sadık bir müşteri grubu yaratılabilmektir (Elden ve ark.
2005).
Pazarlama iletişimi, ürünün kendisini, markasını, paketini, fiyatını, dağıtılacak
noktaları ve iletişim değişkenlerinin tümünü ele alan süreçtir. Tüketicinin beklentileri,
istekleri üretilecek ürüne ve iletişim kurulacak mecraya kadar belirleyici olmaktadır. Bu
sebeple ürünün ambalajı ile (ambalaj iletişimi) fiyatıyla (fiyat iletişimi) dağıtım yeriyle
(dağıtım iletişimi) ve iletişim yöntemleriyle (reklam iletişimi gibi) tüketiciyle iletişim
kurulmaktadır (Odabaşı ve Oyman 2005).
Bütünsel ya da bütünleşik pazarlama iletişiminde amaç bütün iletişim yöntemlerini bir
araya getirmektir. Geleneksel açıdan bakıldığında her bir iletişim birimi ayrı ayrı
oluşturuluyordu. Halkla ilişkiler kendi alanında, reklam kendi alanında çalışıyorken,
bütünleşik pazarlama iletişimi ile bütün bu iletişim unsurları bir araya getirilerek sinerji
yaratılmıştır.
Marka, ürünün fiziksel bir üretim sürecinde üretilmesinin yanı sıra, temelde iletişim
sürecini kullanarak yaratılmaktadır (Uztuğ, 2003). Marka yönetiminin bir yönüyle iletişim
yönetimine dayandığı söylenilebilir. Marka için yürütülen iletişim çalışmaları üzerine
geliştirilmiş yaklaşımlar ve özelinde Bütünleşik Pazarlama iletişimi bu alanda ön plana çıkan
yaklaşımlardan biri olmuştur. Zamanla bu yaklaşım terk edilerek bunun yerine Bütünleşik
Marka İletişimi’nin kabulü önerilmiştir. (Carolyn Ray, (http://www.brandchannel.com/
papers_review.asp?sp_id=650)

Bütünleşik Marka İletişimi anlayışına geçişin nedenleri:
• Bütünleşik Pazarlama iletişimi teorik olarak büyük yankı bulmuş ancak bu
kavramla vaad edilenlerin arkasında fazlaca duramamıştır.
• Bunu üç nedene dayandırmak mümkündür; bu kavramı oluşturan çoğu ajansın
reklam medyası eğilimli olarak sınırlı kalmış olmaları, müşteri kuruluşların da
gerçekten bütünleşik iletişim planı yürütmeyi sağlayamayacak kadar zayıf biçimde
yapılanmış olmaları ve son olarak bütünleşik pazarlama iletişiminin taktik ve
eylemlere strateji ve değerlerden daha fazla eğilmiş olması.
• Bütünleşik Marka iletişimi, bütünsel (tüme dayalı) bir iletişim stratejisidir. Halkla
ilişkiler, reklam, yatırımcı ilişkileri, interaktif ya da dahili iletişim gibi tüm iletişim
etkinliklerini bütünleşik hale getirir. Çünkü şirketin en değerli mal varlığı (bilançodaki
aktif değer) olan markayı yönetmektedir. Bütünleşik Marka İletişimi, Marka Değer
Yönetimi konseptinden kaynaklandığı için markaların yönetimi nosyonundaki temel
nokta, değeri (value) optimum düzeye getirmektir.
• Bütünleşik Marka İletişimi markanın rolünü iş dünyası (işletmecilik) modeli
içinde anlamakla ve markanın bu işi geliştirmede ve sürdürmede nasıl yardımcı
olabileceğini tanımlamakla başlar. Bu yüzden, markayı finansal bir mal varlığı olarak
görmek ve marka değerinin ana sürücülerini tanımlamak gerekir. Böylece, onları
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bütünleşik iletişim çabaları
ölçümleyebilmek mümkündür.

aracılığıyla

etkileyebilmek,

denetleyebilmek

ve

• Bütünleşik marka iletişimi en yüksek düzeyde yönetim gerektirir, çünkü değeri
optimuma getirmek üzere yönetilecek olan marka; strateji, finans ve pazarlama
iletişimini bir araya getirir. Üst yöneticiler, finans ve pazarlama yöneticilerini bir arada
tutmak üzere bir katalizör gibi hizmet eder. Ayrıca, dâhili engellerin ortadan
kaldırılmasına da son derece yardımcı olur.
Marka iletişimi hakkında bilinmesi gereken üç şey vardır: (Randall, 2005, 90)
• Her marka, alıcılarıyla iletişim kurmanın bir yoluna sahip olmalıdır. Bu yol ille de
reklam olmayabilir, ama kontrol edilebilir olması isteniyorsa dolaysız olması
zorunludur.
• İletişim kurmanın başka pek çok yöntemi vardır ve bunlar reklamın etkilerini
doğru kanala yönlendirmekte ve güçlendirmekte kullanılabilir. Haber olmak ve şöhret
edinmek ulaşılabilir hedeflerdir, ama önemli olan mesajın gerçekten yeni ve ilgi çekici
olmasıdır.
• Kullanılan bütün iletişim araçları ve aktarılan bütün mesajlar, hepsinin aynı şeyi
söylemesini sağlayacak şekilde koordine edilmelidir. Kafa karışıklığı yaşayan
tüketiciler ürün ya da hizmeti satın almazlar.

8.2. Bütünleşik Marka İletişiminde Stratejik Kararlar
Etkili iletişim; ürün denemelerinden markaya kadar olan süreçte, tüketicinin ürün ve
markaya yönelik tecrübesini arttırır ve aynı zamanda tüketicide, ürünü kullandığında nasıl
hissedeceği hayalini yaratarak ona cesaret verir. Sonuçta; eğer firma etkili bir iletişim
stratejisi belirlemişse, tüketicinin markalı ürünü satın almasını sağlayacaktır Bu noktadan
hareketle de Marka iletişiminde daima hatırlanması gereken 3 stratejik nokta:
1.
2.
3.

Bağlılıktır,
Tutarlılıktır ve
Uyumdur

Bütünleşik marka iletişiminin iki ana stratejik karar noktası olarak konumlandırma
ve marka altyapısı incelenmiştir:
•

Konumlandırma Kararları

Ries ve Trout, konumlandırma işlemlerini bir iletişim çalışması olarak kabul
etmişlerdir (Kotler, 2005). Marka konumlandırma ile marka yapılandırma çalışmalarında
kullanılacak iletişim stratejisini kast etmektedir (Uztuğ, 2003). Geçmişteki anlamıyla
konumlandırma; ürünlerin, dükkânlarda mümkünse göz hizası konumunda yerleştirilmesini
ifade etmekteydi.
Al Ries ve Jack Trout bu kavramı 1982 yılında yazdıkları ‘Positioning: The Battle for
Your Mind’ adlı eserleri ile bugünkü anlamına taşıdılar. Bu anlamıyla marka konumlandırma;
ürünün pazardaki rakiplerinden farklı görülmesi, algılanması ve hissedilmesi için ayırt edici
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ve tüketici için önem taşıyan yönleri ile tarif edilmiş olan bir yerdir. Başka bir ifadeyle marka
konumlandırma; marka farkındalığı sağlamak ve bununla birlikte markanın tüketicilere hangi
‘kişilik’ ve ‘kimlik’ özellikleri ile sunulacağına karar vermektir (Uztuğ, 2003:71). Her marka,
istese de istemese de tüketicinin zihninde bir konuma sahiptir ve konumlandırma ile pazarda
yer aldığı bölüm arasında da sıkı ilişki bulunur (http://www.s-m-a-r-t.com/Exp_brandpos
htm).
•

Marka Altyapısı

Markalar ister üretici markası, özel marka, lisanslı marka ya da ortak marka olsunlar,
ister marka ittifakları girişimi olarak görünsünler (http://www.brandchannel.com /features_
effect.asp?pf_id=151;) bu marka finansörlüğü seçimi marka altyapısının ögelerinin varlığını
değil, derecesini etkiler. Marka altyapısı; marka ismi ve biçimi, marka kimliği ve imajı, marka
kişiliği ve marka vaadi olarak sıralayabileceğimiz dört unsurun bir araya gelişidir. Bütünleşik
Marka iletişimi markanın kendisince sağlanacak malzemeyi kullanır ve bu nedenle marka
altyapısının unsurları iletişim programında belirleyici rol oynar.
Marka iletişiminde ürünün kendini en iyi şekilde temsil edecek isme sahip olması
önem taşır. İsim ile ilişkili olarak bir marka kimliği tasarımı ve birlikte oluşan konsepte uygun
çeşitli anlamlar ve vaatler inşa edilecektir. Marka isminin seçiminde, insan, yer, hayvan,
meyve ve nesne/şekillerin adlarından yararlanılabilmektedir; Laura Ashley, British Airways,
Mustang, Mango, Shell vb. Fakat bu seçimde göz önünde tutulan bazı özellikler de söz
konusudur; kısa ve basit olması, kulağa hoş gelmesi, ambalaj ve etiketlemeye uygun olması,
reklam ve duyurum araçlarında kullanıma uygun olması, özgün ve farklı olması, başka
dillerde kötü bir anlam taşımaması (Kapferer, 1998; Kotler ve ark. 2001). Bu özellikler
sayesinde marka isminin; kolayca fark edilmesi, öğrenilmesi, hatırlanması, hoşa gitmesi ve
sunum kullanışlılığı sağlanması hedeflenmektedir. Çünkü genellikle marka bilinirliğinin ilk
adımı, marka isminin bilinmesi ve kolaylıkla hatırlanabilmesidir.
Marka kimliği ve imajı; oluşturulan markayı tamamlayan ve markanın kurduğu
iletişimde önemli rol oynayan bir boyuttur. Marka canlı bir varlıkmış gibi onu diğerlerinden
ayırt etmemize yarayacak görsel ve davranışsal özgünlüğe ihtiyaç duyar. Marka kimlikleri
çoğu kez, üretici kuruluşun kimliğinden daha ön plana çıkmakta ve daha güçlü
olabilmektedir. Markayı oluşturanlarca tasarlanan bu kimlik, tüketicinin-kullanıcının gözünde
de kendine ait, özgün bir yer tutar.
Yansıtılmış olan ile algılananın sentezinde ortaya çıkan marka imajı, onu üretene
değil, tüketene ait bir imgelemdir. Marka imajı, tüketicinin zihnindeki bütüncül resim (Uztuğ,
2003:10) ve markadan alınan çağrışımlar sayesinde zihinde oluşan algılamalardır
(http://www.davedolak.com/ articles/dolak4.htm). Marka kimliğinin en önemli hedefi; ürünün
en fazla müşteri kitlesi tarafından tercih edilen özellikleri kendi bünyesinde barındırmayı
başarmasıdır (Kırım, 2003:10).

8.3. Marka İletişimi ve Reklam
Marka imajını ve marka dikkat çekiciliğini geliştirme, reklam çalışmalarının bir
ürünüdür ve pazarlamacıların repertuarında hem reklam öğretileri hem de reklamcılığa has
davranışların bulunması gerekir. Pazarlamacılar ve reklamcılar marka imajını
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kuvvetlendirmek ya da inşa etmek için aşağıda sıralanacak, hayati öneme sahip reklam
süreçlerini öğrenmek durumundadırlar:
• Markanın tüketici nezdinde yarattığı değerin bilinmesi.
• Tüketiciye hoş görünen; tüketiciye hitap eden, cazip çekici ve tüketici için
sunduğu hizmet kalitesi itibariyle tek olan bir marka imajının geliştirilmesi.
• Markanın geliştirilen imajına kuvvet veren ya da ikna edici bir iletişimi
kuracak reklam çalışmalarının geliştirilmesi.
• Marka ile ilgili aktiviteleri geliştirmede, reklam teorilerinin öneminin asla
unutulmaması ve marka algılamasını etkileyen reklam çalışmalarına ağırlık verilmesi.
• Geliştirilen reklam çalışmalarının, tüketiciye kendini zorla kabul ettiren bir
özelliğe sahip olması.
• İyi markalar yaratmak için, iyi reklam çalışmalarının geliştirilmesi.
Reklamın, ürünü bir marka olarak belleklere kazımak, belirgin özellikleriyle markayı
tüketicinin belleğinde müstesna bir konuma yerleştirmek, bilgi vermenin ötesinde markayı
ezberletmek, aynı ürünle ilgili diğer markaların hatırlanabilirlik oranlarını en aza indirmek,
hatta mümkünse yok etmek, onlardan boşalan yere kendi markasını konumlandırmak ve
tüketicide marka bağımlılığı sağlamak, dolayısıyla değişik her ürün kategorisinde sadece bir
markanın hatırlanabilirliğine, lider olmasına yol açmak ve bu liderliği tekrarlarla pekiştirmek
gibi bir işlevi vardır.
Reklamların tüketicileri nasıl etkilediği ile ilgili yapılan araştırmalara göre 2 durumla
karşılaşılmaktadır. Birincisi, tüketicilerin karar almasında "duygu" faktörü herhangi bir rol
oynamamaktadır. Mantığa dayanan bu sürece göre, reklam bilgi ve/veya fayda sağlayarak
araştırma maliyetlerini azaltmaya yardımcıdır. İkinci durum ise, reklamlarda "duygu" faktörü
önemli bir rol oynar. Tüketicilerin tercihleri "nitelik" bilgisi yerine "duygular", "hoşlanma"
gibi esaslara dayanır (Zambardino, Goodfellow, 2007).
Reklamlarda duygunun kullanılması akla olduğu kadar kalbe de hitap edilmesindeki
neden; duygu bir dereceye kadar gizemlidir ve rasyonel düşünceden 3000 kez daha hızlı
biçimde beyni harekete geçirir. Mutluluk ortamındaki duygu, insanlarda pozitif bir etki
oluşturabilir ancak korku durumunda duygunun yaratacağı etki negatif olacaktır.
Bir marka imajı söz konusu olduğunda, marka ile insanlar arasında duygusal bir bağ
kurmaya çalışmak önemlidir. İnsanları harekete geçiren pozitif duygu ve hisler,
konumlandırılan markayla ilgili olabilirse insanları o markaya çekme olasılığı artacaktır. Bu
şekilde duygusal unsurların kullanılmasıyla, istenen marka algılarını oluşturmak veya
istenildiği şekilde değiştirme şansını yakalayabilmek mümkündür.
Aşağıda belirtilen unsurlar, insanların duygularına hitap edebilmenin çeşitli yollarını
ifade ederler:
•
•
•
•
•

Dram
Mizah
Hedef/amaç/istek
Müzik
Milli ve dini duygular
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Reklamın markaya kattığı değer
• Reklamlar tüketicilerin markayı fark etmesini sağlayabilir. Yani reklamlar en azından
tüketicilerin dikkatini markaya çekebilmektedir.
• Daha fazla dikkat çekici olabilmek için rakipleri arasında bir markanın farklı olması
gerekir. Hemen hemen her reklam bir markayı rakiplerinden farklı gösterecek mesajı
ilgili kitleye sunabilecek şekilde dizayn edilir.
• Reklamlar ile alıcı arasında oluşan özel etkileşim sonucunda tüketicileri doğrudan
etkileyebilmek mümkündür.
• Reklamlar bir ürünü farklı ve daha iyi kılabilmekte etkili olduğunda, reklamı
hazırlayan iki konuda gerçekten başarılı olmuş demektir. İlk olarak, reklamı yapanın
istediği şekilde tüketiciler düşünmeye başlamış demektir, İkinci olarak da verilen
reklam sayesinde, istenilen şekilde davranması için tüketiciyi önceden hazırlamış
olurlar.
• Reklamlar yardımıyla markalar arasında farklılık yaratılmasında tüketici algıları
önemlidir. Tüketici algılarında bir markayı farklı ve iyi gösterebildiği ölçüde,
reklamlar markanın satışları üzerinde etkili olabilir.
• Reklamlar sayesinde markanın dışsal ve içsel özelliklerini büyük ölçüde birleştirmek
mümkündür. Reklamı yapılan markanın farklı ve bu nedenle de daha değerli
görünmesini sağlamak için içsel ve dışsal unsurların reklama katılır. Reklamların
hazırlanmasında dikkate alınması gereken sorulardan biri, reklam yoluyla ürüne nasıl
bir değer katılacağıdır. Diğeri ise reklamlarda esas ürün özelliklerini vurgulamak veya
marka hakkındaki dışsal özelikleri yaratmak yoluyla bu değerin nasıl
oluşturulabileceğidir.

8.4. Marka İletişimi ve Halkla İlişkiler (PR)
Halkla ilişkiler genel anlamda, örgütün kendi çevresiyle ilişki kurması demektir.
“Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği (IPRA) halkla ilişkileri; özel veya kamu kesiminde
faaliyette bulunan bir işletme veya kurumun ilişki kurduğu veya kurabileceği kimselerin
anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli bir
yönetim fonksiyonudur” şeklinde tanımlamıştır.
Halkla ilişkiler, bir kuruluşun piyasada arzuladığı hedefe ulaşması için kamuoyu
nezdinde olumlu bir imaj yaratmaya dönük olarak yapılan faaliyetler bütünüdür. Halkla
ilişkiler ile ilgili olarak yapılan diğer tanımlar ise şu şekildedir; “Halkla ilişkiler, genellikle
yönetimle ilgili olarak belirli yönde hareket yaratmak ya da belirli bir davranışı benimsetmek
için halkı inandırma sanatıdır”.
Pazarlama halkla ilişkileri (MPR); “pazarlama sürecinde ürünü ve/veya markaya
yönelik strateji oluşturma ve stratejiyi gerçekleştirmeye yönelik taktikleri uygulama görevini
kapsamı içine alan ve pazarlama sürecinin sağlıklı işlemesini gerektiren bir disiplindir.
Pazarlama halkla ilişkileri, firmanın ürünlerini, müşterilerin ilgileri ve istekleri doğrultusunda
oluşturdukları iletişim programları ile tanıtan ve müşteri tatminini, satın alma davranışını
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arttırmaya yönelik programları planlama, uygulama ve değerlendirme sürecidir. (Aktuğlu,
2004)
Halkla ilişkilerin temel ilkelerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
İki yönlü ilişki kurmak: Halkla ilişkiler iki yönlü ilişkiyi gerekli kılar. Bir yanda
bilinçli bir halkla ilişkiler kampanyası ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgiler
sunarak, onun ilgi ve desteği kazanılırken, öte yandan halkın kurumdan beklentileri,
istek ve tepkileri anlaşılmaya çalışılır.
Doğru bilgi vermek: Halkla ilişkilerin her aşamasında dürüst davranmak,
araştırmalarda ve değerlendirmelerde, mesajların ve programların hazırlanmasında,
planların uygulanmasında dürüstlükten ayrılmamak, çalışanların başarı oranını arttırır.
İnandırıcılık: Sosyologlar, toplumlara iş yaptırmak için üç yol olduğundan söz
ederler; zor kullanmak, para harcamak ve inandırmak. İlk ikisini uzun vadede
gerçekleştirmek zor olduğu için en etkili yol inandırma ve ikna etme yoludur.
Sabırlı Çalışmak: Halkla ilişkiler, devamlılık ve sabır gerektiren bir eylemdir. Halkla
ilişkiler, planlı ve programlı bir çalışma olmak durumundadır. Kamuoyunda etkinlik
yaratmak kolay bir iş değildir. Önce geniş boyutlu araştırma gerektirir. Bu bilgilere
dayanarak halkla ilişkiler planları düzenlenir ve uygulamaya geçilir. Bütün bu
çalışmalar görüldüğü gibi uzun bir zamanı ve dolayısı ile sabırlı bir bekleyişi
gerektirir.
Yaygın sorumluluk: Halkla ilişkiler çalışması, işletmede veya kurumda sadece halkla
ilişkiler bölümünün ya da görev alan birkaç halkla ilişkiler uzmanının yapacağı
çalışma değildir. Halkla ilişkiler sorumluluğu, kurumun en tepe yöneticisinden en alt
kademesindeki işçisine kadar herkesin bilincinde olması gereken bir sorumluluktur.
Açıklık: Modern işletmecilik anlayışı şeffaf yönetimi benimser. Kuruma ilişkin
bilgiler hedef kitleye çekinmeden ve gerçekleri gizlemeden iletilmeli, kurumun
amaçları, örgütsel yapısı, finansal ve ekonomik gücü, hizmetleri, sosyal içerikli
çalışmaları hiçbir şekilde gizlenmeden olduğu gibi halka açıkça tanıtılmalıdır. Bu
davranış kurum ya da işletmeye olan güven ve desteği daha da arttıracaktır.
Yineleme ve Süreklilik: Yineleme ve süreklilikten amaç, hedef kitlenin iletilen
mesajı belleğine geçirmesi ve kolay kolay unutmamasıdır. Halkla ilişkiler uzmanları,
halkın nabzını, eğitim ve tepkilerini yoklayarak usanma ve bıkkınlık noktasına gelmiş
mesajları yeniden düzenleyerek değişik bir görüntüde sunmaya ve bir kabullenme
süreci yaratmaya çalışmalıdır.
İmaj: Kişilerin kuruluşlar hakkında duydukları, gördükleri ya da doğrudan kuruluşla
ilişki kurduklarında edindikleri bilgiler kurum imajını oluşturmaktadır. Halkla
ilişkilerin en önemli ilkelerinden ve belki de amaçlarından birisi, kamuoyunda olumlu
bir imaj yaratma çabasıdır.
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Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar
İşletmenin halkla ilişkiler faaliyetlerinde ister örgüt içi ister örgüt dışı olsun yapılması
gereken üç temel çalışma vardır:
•

Tanıma,

•

Tanıtma ve

•

Değerlendirme çalışmaları.

Halkla ilişkiler, etkin bir iletişim aracılığı ile hitap ettiği ve etkileşimde bulunduğu
grupları etkileyerek başarılı olmayı ve yukarıda belirtilen hedeflere ulaşabilmeyi
amaçlamaktadır. Diğer bir deyişle halkla ilişkiler tanıma, tanıtma ve değerlendirme
çalışmalarını yaparken birtakım araçlardan faydalanmaktadır. Bu araçlar üç temel başlık
altında ele alınabilir;
•

Yazılı araçlar

•

Sözlü araçlar

•

Görsel ve işitsel araçlar

Bu araçların ayrıntılı içerikleri aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tablo 8.1: Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar

Marka yaratma sürecinde halkla ilişkiler uzmanı, marka imajı ile ilgili esaslar ve
bunun kurum imajını nasıl etkileyebileceği, kurum imajına hangi yönlerde katkı
sağlayabileceğine ilişkin konularda gereken stratejik kararlar ve taktiklere ait uygulama
planlarına yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında halkla ilişkiler uzmanının hazırladığı
planlarda, firmanın satış hedeflerini etkileyebilecek grupların markaya ve kuruma karşı
olumlu imaj oluşturmasına yönelik stratejik kararlar aldığı belirtilebilir.
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Halkla İlişkilerin Marka ile ilgili Amaçları şu şeklide sıralanabilir:
•

Marka gereksinimi oluşturma ve geliştirme

PR çalışmaları, tüketicinin nabzını tutmaya dönük olarak gerçekleştirilmelidir.
Tüketiciden gelen iletişimleri algılayan halkla ilişkiler uzmanları, kendi algılarını geri bildirim
kanalıyla, tüketicide marka gereksinimi oluşturacak şekilde çalışmalar yapmalıdırlar.
Marka benzerlerinden ayrıcalıklı değil ise, çok yeni ise veya farklı hedef pazarlara
girilmek isteniyorsa pazarlama halkla ilişkilerinin amacı, tüketicilerde markaya yönelik
gereksinim oluşturmaktır. Ürünün benzerlerinden farklı olmaması durumunda duygusal öğeler
kullanılarak farklı bir psikolojik yarar sunulmalıdır. Markanın çok yeni olması halinde ise,
gereksinim oluşturmak için ayrıcalıkların vurgulanması gerekir. Farklı hedef pazarlara
girilmek istendiğinde duygusal öğeler ağırlıklı olarak kullanılır.
•

Markayı tanıma ve hatırlama yoluyla farkındalık sağlama

Tüketicinin gereksinimlerini yakından takip eden halkla ilişkiler uzmanları yine
tüketicinin gereksinimlerine uygun markalı ürün piyasaya sürüldüğünde yapılacak PR
çalışması etkinlikleri ile tüketicinin markayı tanıması ve hatırlamasını sağlamaya dönük
çalışmalar yapmalıdırlar. Marka adı, logosu, markalı ürünün fiziksel özellikleri, satışa
sunulacağı yer ile ilgili olarak yapılan halkla ilişkiler kaynaklı tanıtım çabaları ve reklam
çalışmaları ile tüketicinin markalı ürün ile bütünleşmesi temel amaçlar arasındadır.
•

Marka Bilgisi Sağlama

PR çalışmaları, tüketiciye markalı ürünün rasyonel yararlarının yanı sıra duygusal
yararlarını da sunmaya dönük olmalıdır. Tüketicinin inançlarını, algılarını ve isteklerini
özümseyerek buna yönelik marka bilgilerini ilgili tüketici gruplarına yollamak halkla
ilişkilerin amaçları arasında yer alır.
•

Marka Tutumu Yaratma

Markanın algılanan değeri olan, marka tutumunun oluşturulması en önemli halkla
ilişkiler amaçları arasındadır. Ürüne yönelik markanın söz konusu olması durumunda
pazarlama, halkla ilişkileri, kurumun marka haline getirilmesi istenildiğinde ise kurumsal
halkla ilişkiler çalışması ve amaçları devrede olur. Markaya yönelik ılımlı bir tutumun mevcut
olması halinde bu tutum güçlendirilmelidir. Pazarların dinamikleşmesinden ötürü tutumların
değişken bir nitelik kazanması marka tutumu yaratma çalışmalarının süreklilik göstermesini
kaçınılmaz kılmaktadır.
Markaya odaklanan sürekli etkinlikler, marka kaynaklı basın sunumları, hedef kitlede
olumlu marka tutumunun oluşmasına veya var olan tutumun güçlenmesine neden olur”.
•

Marka Bağlılığı Sağlama

Markanın konumlandırılmasında; tüketiciye markanın rasyonel faydaları yanında
duygusal faydalarının da iletilmesi sonucunda tüketicinin marka ile arasında oluşan duygusal
bağ, marka bağlılığını yaratır. Markaya bağlanan tüketicinin markalı ürünü tekrar alması
neticesinde, markalı ürünün satışı kendiliğinden gerçekleşir. Bu duygusal bağın
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yaratılmasında da halkla ilişkiler uzmanlarının yaratacakları tüketiciye dönük iletişim ve
sosyal tanıtım kampanyalarının düzenlenmesi büyük rol oynar.

8.5. Satış Promosyonları
Satış promosyonu faaliyetleri, satış gücü ve perakendeciler tarafından sevilir ve bir
şirkete kısa dönemli bir rekabetçi avantaj sağlayabilir. Fakat genellikle rakipler de benzer
promosyonları sunma eğiliminde olacaklarından, kullanılan promosyonların etkisi kısa
ömürlü olabilmektedir (Temporal, 2002).
Promosyonlar yüz yüze uygulanan faaliyetlerdir ve satışları desteklemek amacıyla
yapılır. Fakat eğer yanlış bir algı yaratılırsa, promosyonlar bir markaya zarar verebilirler.
Promosyonlar, bir markanın ucuz görünmesini de sağlayabilir. Dolayısıyla satış
promosyonları marka imajına zarar verebilir. Bazı uzmanlar bu sebepten dolayı marka
oluşturmada promosyonların kullanılmaması gerektiğini düşünürler.
Genel bir kural olarak, fiyat indirimine dayanan promosyon çeşidinden kaçınmak ve
katma değer elde etmeye çalışmak daha yararlıdır. Fiyat indirimi yerine, marka sunumuna
daha fazla değer katmak, tüketicilerin marka hakkındaki olumlu yöndeki algılarını arttırır ve
markanın kalite algısına da zarar vermemiş olur (Temporal, 2000). Yapılan araştırmalarda
kupon ve indirimlerin yoğun biçimde kullanılmasının, markanın uzun dönemli imaj ve
konumlandırmasını olumsuz şekilde etkilediği görülmüştür.
Promosyonu kullanmanın kriteri, muhtemel promosyonun marka kişiliğine ve
konumlandırmasına uygun olup olmadığını kontrol etmektir. Marka yönetimi için temel kriter
"uygunluktur". Bu nedenle daima şu soru sorulmalıdır: Marka kimliğine uygun bir şey mi
yapıyoruz?

Etkin tüketici promosyonlarının sağladığı yararlar şunlardır: (Keller,1998)
•

Tüketicilerin markaya yönelik farkındalığını arttırır,

•

Markayı oluşturur,

•

Marka imajını arttırır,

•

Yeni müşterileri kazanmak ve mevcut müşterileri korumak mümkün olabilir

•

Şirketler için fiyat farklılaştırmasını mümkün kılar,

•

Marka denkliğini oluşturabilir,

•

Tüketiciler üzerinde olumlu çağrışımlar yaratabilir,

•

Ticareti teşvik edip üreticileri de destekleyebilir.
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Promosyonun dezavantajları
Satış promosyonlarının pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bunlar:
• Marka bağlılığını azaltır, ,
• Gittikçe artan oranda markadan başka markalara kaçış gerçekleşir,
•

Kalite algılarını azaltır,

•

Fiyat duyarlılığını arttırır,

•

Marka imajına zarar verebilir,

•

Markanın ucuz görünmesine neden olabilir,

•

Rakiplerin taklit etmesi mümkün ve kolaydır,

•

Etkisi kısa ömürlü olabilir,

•

Yüksek harcama riski bulunmaktadır

8.6. Marka iletişimi ve Sponsorluk
Marka tarafından gerçekleştirilen sponsorluk gibi aktiviteler markanın kişiliğini
etkileyecektir. Örneğin Swatch, alışılmadık ve genç/dinamik kişiliğini; Breckenridge’deki
Dünya Serbest Kayak Kupası ve ilk Uluslararası Breakdance Şampiyonası sponsorlukları ile
güçlendirmektedir.
Marka farkındalığını arttırmak için yaygın kullanılan halkla ilişkiler araçlarından biri
de marka sponsorluklarıdır. Bender ve Torok, sponsorluğun dostça bir reklam yolu olduğunu
belirtirler (1999: 93). Günümüzde birçok markanın sponsorluk fırsatları kullandığını
görmekteyiz; ‘Bridgestone – Formula 1 Yarışları’, ‘Garanti Bankası – İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası ve 12 Dev Adam (Türkiye Milli Basketbol Takımı)’, ‘Turkcell – Çağdaş
Türkiye’nin Çağdaş Kızları (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)’ bunlardan bazıları olarak
sayılabilir. Sponsorluk bir ürünün adını duyurmak ve bu duyurumu yaygınlaştırmak üzere bir
olaya, kişiye ya da kuruma para, hizmet ya da diğer maddi olanaklarla destek verilmesi
anlamındadır (Akyürek, 1998:6). Çoğu zaman da sponsor olunan şey ile marka arasında açık
ve doğrudan uygun bir bağ bulunur; Formula 1 ile Bridgestone lastikleri arasındaki bağ gibi.
‘Turkcell - Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları’ sponsorluğunda bu bağ açık olarak görülmez.
Ancak, kurumun kendisince ifade edildiği üzere; ‘gelecekteki teknolojik talepleri karşılamada
beceri sahibi işgücü temin etmenin Türkiye için ne kadar hayati önem taşıdığını’ bilen
teknoloji temelli bir kurum olarak özellikle kırsal alanda görülen bir soruna eğilmişlerdir
(http://www.ipr.org.uk/member_area/info/index.asp). Kız çocuklarının okumasının önündeki
engelleri azaltmayı hedefleyen bu sponsorluk ile Turkcell markası ve sosyal sorumluluk bir
araya getirilmiştir.
Günümüzde, sanat, spor, eğitim ve çevre koruma faaliyetleri alanlarında uygulanan
sponsorluğun amaçları şu şekilde belirtilebilir:
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• Herhangi bir pazarlama iletişimi faaliyetlerinde olduğu gibi, sponsorluk çabaları
da sponsor kurumun halk üzerindeki imajını etkileme, firmanın ya da ürünlerinin
algılanışını değiştirme, (Aktuğlu, 2004,189- 190)
• Kurum imajının değiştirilmesi, oluşturulması ve tanıtılması (Aktuğlu, 2004,189190)
• Marka düzeyinde, marka imajı yaratma ve markanın farkına varılmasını sağlama,
(Aktuğlu, 2004,189- 190; Keller, 2004)
• Firma hakkında büyüklük, finansal güç, uluslar arası statü gibi prestij değerlerini
sağlama, (Aktuğlu, 2004,189- 190)
• Firmalar ve ürünler hakkında duyurum şansı yaratma. (Aktuğlu, 2004,189- 190)
• Markanın belirli bir hedef pazar ya da yaşam şekli ile ilişkilendirilmesi. (Keller,
2004)
• Tüketicilerin ana marka imaj çağrışımlarına sahip olması ve sahip olunan
çağrışımların desteklenmesi (Keller, 2004)
• Tüketicilerin firmaya sponsorluğundan ötürü saygı duyması ve gelecek satın alma
kararlarında bunu hatırlaması (Keller, 2004)
• Belli tecrübeler yaratarak tüketicilerin duygularının harekete geçirilmesi. Örneğin
American Express Blue Card’ini New York Central Park’taki düzenlediği bir Sheryl
Crow konseri ile lanse etmiştir. (Keller, 2004)
• Firmanın sosyal konulara ve halka karşı sorumluluklarını (vaatlerini) yerine
getirmesi için kar amaçlı olmayan organizasyonlara ve yardım faaliyetlerine katılması.
(Keller, 2004)
• Anahtar müşterilerin eğlendirilmesi ve anahtar çalışanların ödüllendirilmesi
(Keller, 2004)
• Topluma katkı sağlamak,
• Satışları desteklemek,
• Kurumda çalışanlar ve toplum arasında, kurumun farkındalığını arttırmak,
• Müşterileri ve kanaat önderlerini etkilemek,
• Yeni bir ürünü tanıtmak,
• Personelin motivasyonunu artırmak,
• Kurum içi iletişimi geliştirmek,
• Medyada yer almak,
• Toplumun iyi niyetini kazanmak.
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Sponsorluk programlarını dizayn etmek: Şirketin ve markanın başarısı büyük
ölçüde sponsorluk faaliyetinin uygun bir pazarlama programı ile yönetilmesine bağlıdır. Bir
sponsor yaptığı faaliyetlerde gazete manşeti, semboller, programlar gibi çeşitli şekillerde
kendini stratejik olarak tanımlayabilir. Fakat daha belirleyici ve daha büyük bir etki yaratmak
için, sponsorlar bu gibi faaliyetleri reklam, ödüller, perakendeci promosyonları, testerlar
(deneme mahiyetindeki örnek ürünler) ve ilan yoluyla etkilerini arttırmaya çalışırlar.
Sponsorluk faaliyetleri belirli kriterlere göre değerlendirilir. Bunlar;
-Rekabet,
-Hedef kitleyi çekmek,
-Objektif olarak uygunluk,
-Faaliyetin uygulaması,
-Ticari teknikler,
-Etkinlik,
şeklinde sıralanabilir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, marka iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve
sponsorluklar ile ilgili bilgi verilmektedir. Buradaki konular özellikle marka ile ilişkisi
üzerinden incelenmiştir. Bu bölüm bu bilgiler ışığında, gelecek bölümlerin daha iyi
anlaşılması noktasında temel teşkil etmektedir.

183

Bölüm Soruları
1) “Ürünün pazardaki rakiplerinden farklı görülmesi, algılanması ve hissedilmesi için ayırt
edici ve tüketici için önem taşıyan yönleri” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Marka farkındalığı

b) Marka konumlandırma

c) Marka oluşturma

d) Marka genişletme

2) Aşağıdakilerden hangisi iyi marka ismi belirlemenin faydalarından biri değildir?
a) Ürünün kolayca fark edilmesini sağlar
b) Ürün kusurlarının fark edilmemesini sağlar
c) Kolayca hatırlanmasını sağlar
d) Ürünün beğenilmesini sağlar

3) “Tüketicinin zihnindeki bütüncül resim ve markadan alınan çağrışımlar sayesinde zihinde
oluşan algılamalar” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Marka farkındalığı

b) Marka konumlandırma

c) Marka imajı

d) Marka genişletme

4) Aşağıdakilerden hangisi markalama sürecinde reklamın işlevlerinden biri değildir?
a) Ürünü bir marka olarak belleklere kazımak
b) Bilgi vermenin ötesinde markayı ezberletmek
c) Aynı ürünle ilgili diğer markaların hatırlanabilirlik oranlarını en aza indirmek
d) Dolaylı maliyetleri en aza indirmek

5) “Özel veya kamu kesiminde faaliyette bulunan bir işletme veya kurumun ilişki kurduğu
veya kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam
ettirmek için yaptığı sürekli bir yönetim fonksiyonu” aşağıdaki kavramlardan hangisini
tanımlar?
a) Halkla İlişkiler

b) Reklam

c) Konumlandırma

d) Marka

6) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde kullanılan görsel ve işitsel araçlardan
biridir?
a) Yüz yüze görüşme

b) Toplantı

c) İnternet

d) Seminer
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7) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinde kullanılan sözlü araçlardan biridir?
a) Tören

b) İnternet

c) Festival

d) Toplantı

8) Aşağıdakilerden hangisi etkin satış promosyonunun sağladığı faydalar arasında yer almaz?
a) Yeni müşterileri kazanmak ve mevcut müşterileri korumak mümkün olabilir
b) Tüketicilerin markaya yönelik farkındalığını arttırır
c) Fiyat duyarlılığını arttırır
d) Ticareti teşvik edip üreticileri de destekleyebilir

9) “Bir ürünün adını duyurmak ve bu duyurumu yaygınlaştırmak üzere bir olaya, kişiye ya da
kuruma para, hizmet ya da diğer maddi olanaklarla destek verilmesi” aşağıdaki kavramlardan
hangisini tanımlar?
a) Sponsorluk
b) Reklam
c) Halkla İlişkiler
d) Konumlandırma

10) Aşağıdakilerken hangisi günümüzde uygulanan sponsorluk faaliyetlerinin amaçları
arasında yer almaz?
a) Anahtar müşterilerin eğlendirilmesi ve anahtar çalışanların ödüllendirilmesi
b) Belli tecrübeler yaratarak tüketicilerin duygularının harekete geçirilmesi
c) Müşterilerin ve kanaat önderlerinin etkilenmesi
d) Sponsor olunan faaliyetin desteksiz yapılamayacağının gösterilmesi

Cevaplar
1) b , 2) b , 3) c , 4) d, 5) a, 6) c, 7) d , 8) c , 9) a, 10) d
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9. Marka Yayma ve Genişletme
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka yayma/genişletme kavramı ele alınarak açıklanmaktadır.
Farklılaşma için marka iletişimim önemi ortaya konulacak ve marka iletişim araçları
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Marka yayma ve genişleme” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka yayma her şartta uygulanabilir” yargısını tartışınız.
3) “Marka yaymanın başarısı ürünün başarısına bağlıdır” yargısını açıklayınız.

188

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Marka yayma ve
genişleme, içeriği ve
marka yaymada
kullanılan stratejilere
değinilmektedir.

Açıklamalar ve karşılaştırmalar
İleride yer alan konularda
ile
konuların
daha
iyi
bulunan kavramlar hakkında
anlaşılması
sağlanmaya
temel oluşturulmaktadır.
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Marka yayma

•

Marka Genişleme

•

Dikey Marka Genişleme

•

Yatay Marka Genişleme
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Giriş
Pazarların çok farklı marka ve ürünle dolduğu günümüz rekabet ortamında kabul
görmüş, güvenilir, sadık müşterileri olan markların pazara sürdükleri yeni ürünlerde daha
kolay yer tutma ve hali hazırda başarılı olan markanın kaldıracından yararlanmak için marka
yayam ve genişleme stratejisine başvurdukları görülmektedir. Bu bölümde marka
yayma/genişleme nasıl yapılır bunun üzerinde durularak açıklanacaktır.
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9.1. Marka Yayma / Genişletme
Marka yayma veya genişletme stratejisi, var olan marka adının yeni bir ürün ya da
ürün grubuna verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Marka genişletme, yeni bir ürünün mevcut
bir marka ile markalanmasıdır. Bu stratejinin uygulanmasıyla, geçmişte yapılan pazarlama
çalışmaları sayesinde markaya kazandırılan marka imajı, tanınırlığı gibi marka sermayesi
elemanları yeni ürüne transfer edilir. Şirketler marka genişletmesiyle, piyasaya yeni urun
sürülmesinde hızlı ve masrafsız bir sürece ulaşmayı hedefler, zira marka yaratma sürecine
ihtiyaç yoktur.
Son yıllarda kullanımı hızla artan bu stratejinin, ABD’de 1977 ile 1984 yılları arasında
piyasaya sürülmüş yeni ürünlerin %40’ında, 1991 sonrasında özellikle hızlı tüketim
mallarında piyasaya yeni ürün sürüşlerinin %90’dan fazlasında marka transferini
kullanılmıştır. Aynı seviyede kullanım hizmet sektörü markalarında da görülebilmektedir. Bu
denli yoğun kullanımına rağmen Ernst&Young/ Nielsen tarafından Avrupa’nın farklı
ülkelerinde yapılan araştırmalara göre marka transferiyle piyasa sürülen yeni ürünlerin
başarısızlık oranı %80 dolaylarındadır. Marka transferi stratejisinin uzun vadede ana marka
üzerinde imajı sulandırıcı bir etkisi olduğu ortaya çıkmaktadır.
Marka genişleme, iyi tanınmış bir marka adının pazardaki farklı bir ürün grubunda
yeni bir ürünün sunulması için kullanılmasıdır. En genel anlamıyla marka genişleme, pazarın
kabul ettiği bir markanın, işletmenin diğer ürünlerine de uygulanmasını içermektedir ki; bu,
markanın veya ürünün orijinal imajını azaltmayacak veya mevcut müşteriler üzerinde
karışıklık oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır (Uzun ve Erdil, 2004, 174).
Marka genişletmedeki başlıca amaçlar işletmenin, güçlü olduğu alanlarda yarattığı
kaldıraç etkisinden yeni alanlarda da yararlanarak var olan güçlü markasını yeni ürünlere
taşımak ve maliyeti düşürmek istemesidir. Aaaker ve Keller, yerleşik bir markanın, marka
genişlemesi aracılığıyla konumlamasını devam ettirebileceği için başarı şansının artacağını
ifade etmektedir. Yeni pek çok markanın birçok maliyet ve risk göze alınarak pazara
sürüldükten sonra başarısız olduğu dikkate alındığında, mevcut bir markayı genişletmek yeni
ürünleri piyasaya sürmekten daha az masraflı ve daha az riskli bir yöntem olarak
görünmektedir (Amber, Styles, 1996, 10-19).
Marka yayma stratejisi ile birlikte kullanılan çeşitli kavramlar vardır. Literatürde
kullanılan bu kavramlar; yan markalama, ana marka, aile markasıdır, yayılan markadır.
•

Ana marka (parent brand)

Var olan marka, yeni ürünün oluşumunu sağlıyorsa, yayılan markaya adını veriyorsa var olan
marka, ana marka olarak adlandırılır.
•

Yan markalama (sub-brand, associative brand),

Yeni ürüne bir marka adı verilirken mevcut marka ile yeni markanın bir kombinasyonunun
yapılmasıdır.
•

Aile markası( family brand),

Ana marka pek çok üründe kullanılmışsa ve geniş bir marka yayılmasına sahipse aile markası
adını alır.
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•

Yayılan marka (extension brand),

Ana markanın adının kullanıldığı ve işletmenin yayıldığı kategorideki ürüne yayılan marka
adı verilir.

9.2. Ürün Hattı Genişlemesi (Ürün Hattını Uzatma = Aile Markası
Stratejisi)
Mevcut ürünün markası aynen sürdürülerek ürünün tat ve lezzetinde, renginde,
şeklinde, içindeki bileşiminde, ambalajında, paket büyüklüğünde değişiklik ve farklılığa
gidilerek ürün çeşitlendirilmesi gerçekleştirilir. Ürün hattı genişlemesi sayesinde farklı satın
alıcıların (tüketicilerin) beklentileri daha iyi karşılanır, aracı ve perakendecilerin istek ve
beklentileri kolayca yerine getirilir, düşük ve yüksek fiyatın aynı anda uygulanabilirliği
satışları arttırır, kısa dönem karlılığına zahmetsizce ulaşılır. Fazla ürün çeşitliliği satış
noktalarında daha fazla marka yüzü, rafta daha fazla yer alma daha fazla satış demektir.
Eğer firma, piyasada değişik sektörlere hitap edebilmek için aynı üründen birden fazla
tip satmak istiyorsa, ayrı markalar kullanmak zorundadır. Çok markalı bu stratejide; aynı
piyasanın ayrı bölümlerine yönelik ürünler, farklı karakteristikleri ve avantajları taşırlar.
Piyasaya yeni markası çıkınca, firmanın diğer mevcut markalarının payları azalsa da
genellikle firmanın toplam payı artar.
Yaratılan “Spillover Effect” sayesinde markanın olumlu özelliklerinin diğer ürünlere
yayılması, aktarılması da sağlanmış olur. Ürün Hattı Genişlemesi işletmede bazı
olumsuzluklara da yol açabilir bunlar sırasıyla mevcut ürünlerin birbirini yok etmeye
zorlaması, tüketicileri sıkça değişikliğe yönelterek marka sadakatlerini azaltır, ürün
çeşitliliğinin yol açacağı makine, ekipman ve donatım maliyetlerindeki artış, pazardaki
durgunluk ve sürüm yetersizliğinde işletmeye gelecek ek yükler, satılmayan benzer ürünlerin
kara katkı payındaki azalmalar ve durgunluk nedeniyle ihmal edilen satış geliştirici etkinlikler
nedeniyle rakiplerin artabilecek satışlarıdır.

9.3. Marka Genişlemesi (Marka Uzatması, Çatı Markası, Şemsiye Marka
Stratejisi)
Marka genişlemesi en genel tanımıyla şirket aktivitelerinin yeni ürünlere ve/veya yeni
pazarlara genişletilmesidir. Marka genişlemesinin temel amacı pazarda kabul görmüş güven
duyulan bir marka altında mümkün olduğunca çok sayıda ürün sunarak tek marka imajını
sağlamak ve karlılığı arttırmaktır. Tek markada kalınarak yeni marka yaratma maliyetlerinden
elde edilecek tasarruflar ve ortak marka stratejisinden diğer ürünlerin de yararlandırılmasını
sağlamak ise temel amacın bir başka getirisidir. Böylece marka yöneticileri, yeni marka
yaratmak için harcayacakları zamanı ve güçlerini salt satışlara odaklayabileceklerdir. Marka
genişleme veya marka uzatma stratejisi son yıllarda birçok sektörde ve özellikle perakende
sektöründe sıkça uygulanmaktadır. Stratejinin revaçta olmasının önemli bir nedeni de yeni
ürünlerle yeni pazarlara açılmada mevcut markanın olabildiğince risksiz yeni kategorilere
katılımını büyük ölçüde destekler ve girişini kolaylaştırır olmasındandır.
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Marka genişleme stratejisi dikey-yatay, dolaylı- doğrudan, yukarıya (üst kaliteye
doğru = Super-Branding) ve aşağıya (alt kaliteye doğru = Sub-Branding) şeklinde olabileceği
gibi mevcut iki markanın birbiri ile kombine edilmesi (Co-Branding) şeklinde de
olabilmektedir (Baumgarth, 2000).

1.

Dikey yönlü marka genişlemeleri (Line Extension)

Ürün hattı genişlemeleri olarak da adlandırılmaktadır. İşletme, mevcut hedef pazarına
hizmet edecek mevcut ürününe benzer bir ürüne ihtiyaç tespit ettiğinde dikey yönlü marka
genişlemesini tercih ederek aynı ürün sınıfı içerisinde aynı marka altında yeni özelliklerle bir
ürün çıkarabilir. Nescafe’nin bademli ve fındıklı kahveyi, Coca Cola’nın Diet Cola’yı ürün
hattına eklemesi, buna örnek verilebilir.
Dikey yönlü marka genişlemeleri (ürün hattı genişlemeleri) kendi içerisinde aşağı
yönlü ve yukarı yönlü olarak ayrılmaktadır:

Aşağı yönlü marka genişlemesi
Ürün hattı genişlemesinde ürün hattına ana üründen daha düşük kalitede ve fiyatta
ürün(ler) eklenmesi söz konusudur. Ancak Kim ve Lavack (1996), bu durumun ana ürün
üzerinde şu üç olumsuz etkiye sebep olacağını belirtmişlerdir:
1.Ana ürünün satışlarının olumsuz etkilenmesi,
2.Ana ürünün markadan kaynaklanan saygınlığının olumsuz etkilenmesi,
3.Mevcut ve potansiyel tüketicilerin ürüne ve markaya karşı olumsuz düşünceleri.
Sharp’a göre ürün hattı genişlemesinde ana markanın gücünden yararlanmak söz
konusu olacağından prestij odaklı ürünlerin aşağı doğru genişletilmesinde olumsuz etkiler,
fonksiyon odaklı ürünlerin genişletmesinden daha çok öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, ana
ürünle ortak olan üretim aşamaları kullanılması mümkün olduğunda düşük kaliteli ürünlerde
de yüksek kaliteli ürünün izinin bulunabileceği ve marka değerinin yeni ürüne taşınmasını
sağlayabileceği Randall ve diğerleri tarafından olumlu bir özellik olarak ortaya konmuştur.
Gerek aşağı yönlü gerekse yukarı yönlü ürün hattı genişlemelerinde yeni ürün için fiyat ve
kalite belirlenirken ana ürünün fiyat ve kalitesi temel alınmaktadır ve bu nedenle tüketiciler
yeni ürünü değerlendirirken, aynı zamanda ana ürünü de yeniden değerlendirmektedirler.

Yukarı yönlü marka genişlemeleri
Ürün hattı genişlemesinde ürün hattına ana üründen daha yüksek kalitede ve fiyatta
yeni ürün(ler) eklenmesi söz konusudur. Ancak bu durum da ana ürünün kalitesinin
sorgulanmasına, olumsuz algılamalar sonucunda ana ürünün satışlarının düşmesine ve
Speed’e göre ürün hattının genişlemesiyle ortaya çıkması beklenen faydadan yararlanma
olanağının ortadan kalkmasına sebep olabilir.
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2.

Yatay yönlü marka genişletmeleri (Brand Extension)

Yatay yönlü marka genişlemelerinde ise farklı ürün sınıfları (kategorileri) arasında
aynı markanın kullanılması söz konusudur. Örneğin HP, önce sadece bilgisayar üretirken daha
sonra yatay yönlü marka genişlemesi yaparak yazıcı, fotoğraf makinesi, faks, vb. ürünler
üretmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra Toshiba, bilgisayarların yanında klima, televizyon gibi
ürünler üretmektedir. Starbucks, Gloria Coffee Jeans, Barnies ve Robert's Coffee gibi yabancı
oyuncuların Türkiye pazarındaki agresif büyümesini gören Jack Daniel's firması da Türkiye
pazarına Jack Daniel’s Coffee kahve ürününü geçtiğimiz günlerde sunmuştur.
Aşağıdaki tabloda Tauber’in büyüme matrisinde yer alan kavramlardan marka
genişlemesinde mevcut markanın yeni ürün kategorisine yönelik kullanıldığı, ürün hattı
genişlemesinde ise mevcut markanın mevcut ürün kategorisine yönelik kullanıldığı
görülmektedir.
Tablo 9.1: Tauber’in Büyüme Matrisi
Ürün Kategorisi

Yeni
Marka
İsmi

Mevcut

Yeni

Mevcut

Yeni Marka

Yan Ürünler

Marka Genişlemesi

Ürün Hattı
Genişlemesi

Kaynak: Ambler, Tim, Styles, Chris, “Brand Development vs. New Product Development:
Towards a Process Model of Extension Decisions, Marketing Intelligence & Planning,
1996, 14/7, s: 11.
Burada tanımlar ve sınıflandırmaları yapmak teoride daha kolayken, işin uygulama
yönünde net sınırlar mevcut değildir ve ürün hattının işletmeler tarafından nasıl sınırlandığına
göre tanımlamalar değişebilir. Örneğin Sony’nin cep telefonu üretmesi, normal koşullarda
Sony için marka genişlemesi olarak ele alınırken, eğer Sony’nin pazarı “tüketici elektroniği”
olarak tanımlanmış olsaydı Sony’nin TV, kamera, CD Çalar, bilgisayar gibi ürünlerinin yanı
sıra cep telefonu üretmesi de ürün hattı genişlemesi olarak değerlendirilecekti. Aynı şekilde
Coca Cola’nın normal koşullarda ürün hattı genişlemesi olarak ele alınan Diet Cola’yı, diyet
içecekler olarak daha dar kapsamlı yeni bir ürün kategorisinde ele alması durumunda, Diet
Cola, marka genişlemesine örnek olacaktı. Bu nedenle, tanımlamalar ürün sınıfının dar ya da
geniş olmasına bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir.

9.4. Marka Yayma Stratejisinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Marka Yayma Stratejisinin Olumlu Yönleri
1.Yeni ürünün kabulünü kolaylaştırma
a.
b.
c.

Marka imajını arttırma
Tüketicilerce algılanan riski azaltma
Tüketicilerin ürünü deneme olasılığını arttırma
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d.
e.
f.
g.
h.

Tutundurma harcamalarının etkinliğini arttırma
Pazara giriş ve takip eden pazarlama maliyetlerini azaltma
Yeni marka geliştirmenin maliyetinden sakınma
Ambalajlama ve etiketlemenin etkinliğini arttırma
Farklılık arayan tüketicilere fırsat tanıma

2. Ana marka ve işletmeye geri besleme yararı sağlama
a.
b.
c.
d.
e.

Marka anlamını aydınlatma
Ana marka imajını güçlendirme
Marka franchise’na yeni tüketiciler katma ve pazar payını arttırma
Markayı yeniden canlandırma
Sonraki yayılmalara fırsat tanıma

Marka Yayma Stratejisinin Olumsuz Yönleri
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Tüketicilerin zihinlerini karıştırabilir.
Perakendeci direnci ile karşılaşılabilir.
Başarılı olmasına rağmen ana marka direnci ile karşılaşılabilir.
Başarılı olarak ana markanın satışlarını yiyebilir (cannibalizm).
Başarılı olabilir fakat herhangi bir kategoride marka kimliğine zarar verebilir.
Başarısız olarak ana marka imajına zarar verebilir.
Marka anlamını zayıflatabilir.
İşletmenin yeni marka geliştirme fırsatından vazgeçmesine neden olabilir.

Marka genişlemesinin faydaları olduğu kadar çeşitli riskleri de barındırdığını bilmek
gerekir. Buradan çıkarılacak sonuç her zaman marka genişleme çalışmalarının başarılı
sonuçlar vermeyeceğidir.
Tablo 9.2: Marka Genişlemesinin Etkileri
Marka
Genişlemesinden Fayda / Riskler
Etkilenen Faktörler
Verimlilik açısından faydaları

Düşük maliyetli marka farkındalığı ve hedeflenen deneme
düzeyi oluşturma
Mevcut 4 p / 8 p avantajlarından yararlanma

Etkinlik açısından faydaları

Marka konumlandırması güçlendirilebilir
Kalite gibi yerleşik marka özellikleri yeni ürünün
kabulünü kolaylaştırabilir.
Mega-markanın yaratılması
rekabet üstünlüğü)

(perakendecilere

karşı

Rakiplere karşı etkin savunma
Genişlemenin Riskleri

Genişlemek için fon yetersizliği
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Faydaların olduğundan fazla görünmesi
Mevcut markayla uyumsuzluk
Marka için Riskler

Ürün sulandırma (Dilution)
Mevcut ürün hatlarında yamyamlık
Ürün hatlarının saygınlığının birbirine bağlı oluşu
Üretim / lojistikte verimsizlik

Ana markanın daha önceki transferleri bir başarı kriteri olarak 4 biçimde incelenir:
1.Geçmiş genişletmelerinin kalite değerlendirmesi açısından başarısı. Geçmiş marka
genişletmelerinin, ana markanın kalite değerlendirmesi kapsamında başarılı (başarısız) olması
yeni marka genişletmesinin de başarı sansını ya da başarısızlık ihtimalini etkiler. Bu konuda
bilgi kaynağı şirket içi istatistiklerdir.
2.Geçmiş marka genişletmelerinin konumlandırılması. Geçmiş marka genişletmelerinde
hedeflenen ana marka konumu ve yeni ürün konumu arasında oluşmuş farklar yeni marka
genişletmesi çalışmalarına referans teşkil eder. Bu konuda bilgi kaynakları şirket içi
istatistikler ve marka imajı analizidir.
3.Geçmiş genişletmelerinde oluşmuş ana markayla ilgili kalite değerlendirmesindeki değişim.
Geçmiş genişletmelerde kalite değerlendirmesi ne kadar çok değişime uğradıysa yeni ürüne
genişletmenin başarısı o denli düşer. Değişim ne kadar azsa, yeni ürünle ana markanın
benzerlik derecesinin başarı faktörü olarak etkisi o kadar artar. Bu konuda bilgi kaynakları
marka imajı analizi, kamuoyu araştırmaları ve test grubu çalışmalarıyla elde edilen veriler ve
ihtisas dergileridir.
4.Ana markanın ürün gruplarına yayılmışlığıdır (bir diğer ifadeyle ne kadar çok ürün
kategorisinde faaliyet gösterdiğidir). Ana markanın ürün grupları ne derece yayılmışsa yeni
genişletmenin başarı sansı o kadar artar. Bununla beraber ürün gruplarının yayılmışlık
derecesi ne kadar yüksekse, kalite değerlendirmesinde oluşan farklar o derece azalır. Bu
konuda bilgi kaynakları şirket içi istatistikler ve marka imajı analizleridir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, marka yayma ve marka genişlemesi kavramları ele alınmıştır. Marka
yönetim sürecinde yeni ve mevcut ürünlerin markalarının oluşturulmasında bu alternatif
yöntemler incelenmiştir. Bu bölüm bu bilgiler ışığında, gelecek bölümlerin daha iyi
anlaşılması noktasında temel teşkil etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) “İyi tanınmış bir marka adının pazardaki farklı bir ürün grubunda yeni bir ürünün
sunulması için kullanılması” aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?
a) Marka genişleme

b) Marka denkliği

c) Ürün farklılığı

d) Ürün genişleme

2) “…………..; yeni ürünün oluşumunu sağlayıp, yayılan markaya adını veren markadır”
tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Yan markalama

b) Ana marka

c) Aile markası

d) Yayılan marka

3) “…………..; ana markanın pek çok üründe kullanılması ve geniş bir marka yayılmasına
sahip olmasıdır” tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Ana marka

b) Yan markalama

c) Aile markası

d) Yayılan marka

4) Aşağıdakilerden hangisi ürün hattı genişlemesinin faydaları arasında yer almaz?
a) Farklı satın alıcıların (tüketicilerin) beklentilerinin daha iyi karşılanması
b) Aracı ve perakendecilerin istek ve beklentilerinin kolayca yerine getirilmesi
c) Düşük ve yüksek fiyatın aynı anda uygulanabilirliği ile satışların arttırılması
d) Farklı ürünlerin üretimi ile ölçek ekonomisinden faydalanılabilmesi

5) Aşağıdakilerden hangisi ürün hattı genişlemesinin dezavantajları arasında yer almaz?
a) Mevcut ürünlerin birbirini yok etmeye zorlaması
b) Ürün çeşitliliğinin yol açacağı makine, ekipman ve donatım maliyetlerinde artış olması
c) Tüketicileri sıkça değişikliğe yönelterek marka sadakatlerini azaltması
d) Müşterilerin markanın yeni çıkan ürünlerini de satın almak istemesi

6) “……………....; aynı ürün sınıfı içerisinde aynı marka altında yeni özelliklerle bir ürün
çıkarılmasıdır” tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Dikey Marka Genişlemesi

b) Aşağı Marka Genişlemesi

c) Yatay Marka Genişlemesi

d) Yukarı Marka Genişlemesi
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7) “…………………; ürün hattı genişlemesinde ürün hattına ana üründen daha yüksek
kalitede ve fiyatta yeni ürün(ler) eklenmesidir” tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Dikey Marka Genişlemesi

b) Aşağı Marka Genişlemesi

c) Yatay Marka Genişlemesi

d) Yukarı Marka Genişlemesi

8) “…………………; farklı ürün sınıfları (kategorileri) arasında aynı markanın
kullanılmasıdır” tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

9)

a) Dikey Marka Genişlemesi

b) Aşağı Marka Genişlemesi

c) Yatay Marka Genişlemesi

d) Yukarı Marka Genişlemesi

- Ana ürünün satışlarının olumsuz etkilenmesi
- Ana ürünün markadan kaynaklanan saygınlığının olumsuz etkilenmesi
- Mevcut ve potansiyel tüketicilerin ürüne ve markaya karşı olumsuz düşünceleri

Yukarıdaki durumlar aşağıdaki stratejilerden hangisinin uygulanması sonucunda ortaya
çıkabilir?
a) Dolaylı Marka Genişlemesi

b) Aşağı Marka Genişlemesi

c) Yatay Marka Genişlemesi

d) Doğrudan Marka Genişlemesi

10) “Önce sadece bilgisayar üretirken daha sonra yazıcı, fotoğraf makinesi, faks, vb. ürünler
üretmeye başlaması” aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?
a) Dikey Marka Genişlemesi
b) Aşağı Marka Genişlemesi
c) Yatay Yönlü Marka Genişlemesi
d) Markaların Birbiri ile Kombine Edilmesi

Cevaplar
1) a , 2) b , 3) c , 4) d, 5) d, 6) a, 7) d , 8) c , 9) b, 10) c
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10. Global Marka
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, global kavramı ele alınarak açıklanmaktadır. Global markaların oluşumu
ve ilgili kavramlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Global marka” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Herkes global marka oluşturabilir ” yargısını tartışınız.
3) “Global markalar her zaman en çok tercih edilen markalardır” yargısını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Global marka içeriği ve
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
İleride yer alan konularda
global
markada
ile
konuların
daha
iyi
bulunan kavramlar hakkında
kullanılan
stratejilere
anlaşılması
sağlanmaya
temel oluşturulmaktadır.
değinilmektedir.
çalışılmaktadır.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
•

Global marka

•

Küresel Vatandaşlar (Global citizens)

•

Anti Küreseller (Antiglobals)
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Giriş
Global markalar dünyanın hemen her yerinde karşımıza çıkan ve benzer ihtiyaçlarını
karşılamak için tüketicilerin satın aldıkları markalar olarak tanımlanabilir. Her markanın
global marka olması mümkün müdür? Hangi markalar global marka olmaya adaydır? Bunun
şartları nelerdir? gibi konular bu bölümde ele alınarak irdelenecektir.
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10.1. Global (Küresel) Marka
Bir markanın benzer veya merkezi olarak koordine edilen pazarlama stratejilerinin
uygulanması yoluyla birçok ülkede aynı isimle pazarlanması sonucu global bir marka
gerçeğine ulaşılır. Mc Donald's bu stratejiyi uygular. Her ülkedeki tüm restoranlar aynı ismi,
aynı şirket logosunu taşır ve merkezi pazarlama stratejisini kullanır.
Tek bir şirket tarafından pek çok ülkede pazarlanan markalar, aynı ismi taşımasalar
bile global marka olarak değerlendirilebilir. Farklı ülkeler için pazarlama programları aynı
ürün niteliklerini ve benzer promosyonları uygulanabilir veya markanın anlamını ifade etmek
için yerel bir marka adı da kullanılabilir veya bir sözcüğün başka bir anlama gelmesi gibi bir
olumsuz durumdan kaçınılabilir (Pitta, Franzak, 2008). Ülkemizde Algida olarak bildiğimiz
Unilever’iin dünyca ünlü dondurması İngiltere’de Wall’s, İtalya’da Algida, Almanya’da
Langnese, Brezilya’da Kibon, Hollanda’da Ola olarak bilinmektedir. Yine Japon otomobil
devi Honda’nın sedan tipi bir modeli Japonya’da Fitt, Avrupa pazarında ise Jazz olarak
bilinir. Opel firmasının İngiltere pazarında Vauxhall olarak bilinmesi de bir başka örnektir.
Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal Karamercan’ın bakış açısı şu şekildedir. “Vitra
markamız 75 ülkede satılıyor. Almanya’da pazar lideriyiz. Yapı ürünleri grubunda ciromuzun
%65’ini yurt dışından sağlıyoruz. Vitra, bulunduğu ülkelerin bazılarında bir numara,
bazılarında iki, bazılarında beş numara, ama bilinen bir marka. Bu, globalleşmeye yeterli mi?
Herkes farklı cevap verebilir ama ben yeterli değil diyorum” (UEZ, 2014). Diğer yandan Türk
Hava Yolları “Globally yours…”, Beko ise “Bir dünya markası” sloganları ile markalarını
konumlandırmaktadırlar. “Vitra, THY ya da Beko gibi markaların hangileri küreseldir?”,
“Tüketiciler hangi markaları küresel algılamaktadır?”, “Tüketicilerin küresel algıladığı
markalar, gerçekten küresel midir?” gibi sorulara verilecek yanıtlar küresel markayı
kavramsal olarak tanımlamada belirleyici olacaktır.
Küresel Markalar ile ilgili yapılmış çeşitli tanımlar şu şekilde sıralanabilir:
• Küresel marka, dünyanın her yerinde aynı stratejik prensiplere göre pazarlanan
markadır (AMA, 2014).
• Küresel markalar, faaliyet gösterilen tüm ülkelerde; marka kimliği,
konumlandırma, reklam stratejileri, marka kişiliği, ürün, paketleme ve hissiyat
açısından yüksek derecede benzerlik gösteren markalardır (Aaker vd., 1999:137).
• Genel olarak, küresel markalar, uluslararası pazarlarda yaygın olarak
bulunabilen, temel olarak her yerde aynı olan, kozmopolit özellik gösteren, dünya
çapında yüksek derecede tanınırlığı olan baskın markalardır (Dimofte vd., 2008:119).
• Küresel marka, coğrafi açıdan dünya çapında varlık gösteren, satışlarının belli
bir kısmı (%5-%20 arasında değişkenlik göstermektedir) menşe ülkesinin dışında
gerçekleşen firmadır (Kim, 2004:20).
• Bir marka sadece, müşterileri tarafından dünya çapındaki birçok ülkede
pazarlandığı ve bu ülkelerde genellikle küresel olarak tanındığı şeklinde algılanıyorsa
küresel olabilir (Steenkamp vd., 2003:54).
• Küresel marka, dünya çapında aynı isim, ifade şekli, sembol, tasarım ya da
bunların kombinasyonunun kullanımı ile bir satıcının ürünlerinin tanınması ve
rakiplerinden ayırt edilmesi ile tanımlanır (Ghauri vd., 2010:356).
• Barron vd. (2004:9)’e göre, küresel marka tüm pazarlarda aynı değerleri sunan
ve tüm dünyada rakiplerine nazaran benzer bir pozisyona sahip olan markadır.
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• Interbrand’in sınıflandırmasına göre küresel marka, tüm satışlarının en azından
üçte birini yabancı pazarlardan elde eden, satın alan ya da almayan tüketiciler
tarafından iyi tanınan, rahatça tanınabilen pazarlama kaynakları ile iş yapan, finansal
verileri halka açık olan markadır.
Bu bağlamda her yıl dünyanın en iyi ilk 100 küresel markasını belirleyen, Interbrand
marka danışmanlık şirketinin küresellik ölçümünde kullandığı kriterler aşağıdaki şekildedir
(Interbrand, 2013).
• Tüm satışların en az %30’u markanın orijin ülkesinin dışındaki ülkelerde
yapılmış olması
• Büyük kıtaların en azından üçünde varlık gösteriyor olmasına ek olarak gelişen
pazarları da kapsayacak geniş coğrafi kapsam alanın olması
• Markanın finansal performansı ile ilgili halka açık yeterli veri bulunması
• Markanın operasyonel ve finansal maliyetlerinin üzerinde uzun süreli
ekonomik kâr beklentisinin bulunması
• Kendi pazar sahasının içinde ve dışında genel bir profilinin ve farkındalığının
olması
Özsomer vd. (2008:3)’e göre küresel marka tanımı konusunda iki farklı düşünce ekolü
vardır. Birinci ekol, tanımlamaları pazarlama standardizasyonu yazınına dayandırmaktadır.
Standardizasyon üzerine yapılan çalışmalarda, küresel markalar, hedef pazarlarının çoğunda
benzer marka isimleri, konumlandırma stratejileri ve pazarlama karması kullanan markalar
olarak tanımlanmaktadır.
Diğer ekol ise, yapıyı tüketici algıları perspektifinden tanımlamaktadır. Bu bakış
açısına göre marka ancak küresel algılandığı ölçüde küresel olabilir. Dolayısıyla, küresel
algılandığı ölçüde, küresel marka olmanın avantajlarından yararlanabilir.
Son olarak iş dünyası ise satışlar, kârlar ve coğrafi kapsam gibi daha somut ve
ölçülebilir parametrelerden yola çıkılarak tanımlama yapmaktadır. AC Nielsen, Businessweek
ve Interbrand gibi araştırma şirketleri ise menşe ülkesi dışındaki ülkelerden elde edilen
satışların oranı, markanın kaç ülkeye ulaştığı, küresel olarak elde edilen cironun miktarı gibi
somut ve ölçülebilir parametrelerden yola çıkarak küresel markaları tanımlamaktadırlar.
Bu farklılıklara vurgu yapan küresel marka tanımını şu şekilde yapmaktadırlar: “Geniş
coğrafyada küresel olarak tanınan, küresel alanda ulaşılabilir, kabul gören, talebi olan ve çoğu
zaman aynı marka ismi, istikrarlı bir konumlandırması, marka kişiliği, hissiyatı ve görünüşü
olan, çoğu büyük pazarda merkezi pazarlama stratejileri ve programları ile koordine edilen
markalar küresel markalardır” (Özsomer vd. 2008:1).

10.2. Global Marka Olabilmek
Markanın coğrafi olarak genişlemesi önemli bir konudur. Markalar rekabetçi bir
üstünlük elde edebilmek için ölçek ekonomisini ve verimliliği esas alarak, yeni yaklaşım
biçimleri keşfetmeye çalışırlar. Bu da markanın becerisine ve büyüyebilme potansiyeline
bağlıdır. Bu noktada pazarlama direktörleri artık şu temel soruları cevaplamaya ihtiyaç
duymaktadırlar (Kapferer, 1992):
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• Hangi markalar global öneme sahip olmaya adaydır ve hangileri ulusal bir
temelde kalmalıdır?
• Nereye gitmeliyiz? Sadece Avrupa pazarına mı yoksa tüm dünya arenasına mı
yayılmalıyız?
• Marka politikasının hangi yönleri global arenada aynen kullanılabilir ve hangi
yönlerinde değişiklik yapılmalıdır?
Global markaların hedef pazarlara yönelmeden önce şu temel sorulara cevap araması
gerekmektedir (Aaker, 1991):
• Global pazarlarda aynı marka adı, sembolü ve çağrışımları kullanılabilir mi
yoksa değişiklikler yapmak gerekir mi? Global bir marka ile karşılaştırıldığında yerel
bir marka için farkındalık yaratmanın ve çağrışımlar oluşturmanın maliyeti nedir?
Müşterilerin yurtdışı seyahati ne kadar belirleyicidir ve ne ölçüde markanın
sergilenmesi ile sonuçlanır?
• Global bir markanın veya markanın menşe ülkesinin çağrışımlarının değeri var
mıdır?
• Global markanın isim, sembol, slogan ve çağrışımları ile hangi yerel
çağrışımlar oluşturulabilir? Bu çağrışımların değeri nedir?
• Ülkeler arasında bir marka adını, sembolünü ve diğer çağrışımları yasal ve
kültürel olarak kullanmak mümkün müdür? Farklı ülkelerde aynı marka sembolü ve
ismi ne anlama gelir ve herkesçe kolaylıkla telaffuz edilebilir bir marka adı mıdır?
• Bölgesel bir markanın geliştirebildiği farkındalık ve çağrışımların değeri nedir?
Ürün göreceli olarak kültüre mi bağlıdır?
• Marka pazarlama programının ve reklamın uygulama ve yaratılmasında ölçek
ekonomisi var mıdır?
• Her ülkede aynı pazarlama programı uygulanabilir mi yoksa değişik
alternatifler mi düşünülmelidir?

Küresel markalara yönelik tutumlar konusunda yapılan en kapsamlı araştırma
Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkede, toplam 1800 kişilik bir örneklemle yapılan çalışmadır.
Bu çalışmada, örneklem küresel markalara yönelik tutumlarına göre kümeleme analizine tâbi
tutulmuş ve dört küme tespit edilmiştir:
• Küresel Vatandaşlar (Global citizens): Küresel başarının kalite ve inovasyon
işareti olduğunu kabul eden ancak tüketici sağlığı, işçi hakları, çevre kirliliği gibi
hassasiyetleri olan kişilerden oluşan grup, örneklemin %55’ini oluşturmuştur.
• Küresel Hayalperestler (Global dreamers): Örneklemin %23’ünü oluşturan
grup, her an küresel markaları satın almaya hazır olan ve küresel firmaların sosyal
sorumlulukla mükellef olmasını çok önemsemeyen gruptur.
• Anti Küreseller (Antiglobals): Örneklemin %13’üne tekabül eden grup,
uluslararası şirketlerin yüksek kalite sunduğuna şüpheyle yaklaşmakta ve küresel
markalardan Amerikan değerlerini taşıdığı için hoşlanmamakta, sosyal sorumlu
davrandıkları konusunda onlara karşı güvensizlik duymaktadırlar.
• Küresel Agnostikler (Global agnostics): Örneklemin %9’unu oluşturan grup
satın alma kararlarında markaların küreselliğini dikkate almamaktadır.
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10.3. İşletmeleri Küresel Ürünlere Yönelten Nedenler
Hayat Standartlarındaki yükseliş
İster gelişmiş ülkelerde olsun ister gelişmekte olan ülkelerde olsun yaşam
standardındaki yükseliş, tüketicilerin daha önceden satın alamadıkları, daha yüksek fiyatlı
markaları satın alabilmelerini sağlamış ve bu durum birçok işletmeyi daha yoğun bir rekabetin
içerisine itmiştir. Bu nedenle hayat standardındaki yükseliş, işletmelerin farklı ülkelerdeki
satın alma güçleri yükselmiş olan tüketicileri, potansiyel pazarların öğeleri olarak görmelerine
yol açmaktadır (Craig ve Douglas, 2000:274)
Tutundurma ve reklam maliyetlerindeki düşüşten faydalanma isteği
Tutundurmada etkinliğin sağlanması için gerekli unsurların da küreselleşmesi, küresel
bir markanın oluşturulması için işletmeleri teşvik eden bir faktör olmaktadır. Maliyetler
açısından bakıldığında, uluslararası pazarlarda farklı ürünlerle faaliyet söz konusu olduğunda
işletmelerin farklı tutundurma programları hazırlaması nedeniyle karşı karşıya kalacakları
maliyetlerin, küresel bir ürün ve marka söz konusu olduğunda daha düşük seviyelere gelmesi
de işletmeleri küresel ürün ve markalara yönelten diğer etkenler arasında sayılabilir.
Perakendecilerin Tutumları
İşletmeleri güçlü küresel markalar geliştirmeye zorlayan bir faktör de perakendecilerin
tutumlarıdır. Perakendecilerin özellikle kendi perakendeci markalarını geliştirdiklerinde veya
dünyaca tanınmış küresel markalara öncelik tanımak istediklerinde, sınırlı raf olanakları
nedeniyle güçsüz markaların satışından kaçmaları söz konusu olabilmektedir. Böyle bir
durumda perakendecilerin yüksek satış potansiyeli nedeniyle, markayı bulundurmamanın
maliyetinin fazla olduğu ve tüketicilerin daha yüksek satın alma eğilimi gösterdikleri güçlü
markaların satışını yapmak istemeleri işletmelerin küresel markalara yönelmeleri için etkili
bir neden haline gelmektedir (Craig ve Douglas, 2000:274).
Küresel Rekabetin Kaçınılmaz Olması
Küresel pazarın gelişmesi sürekli olarak yeni işletmelerin rekabeti daha da
şiddetlendirecek şekilde bu pazarlara katılmasına neden olmaktadır (Douglas, 2000: 381).
İşletmeler küresel rekabetin dışında kalmak isteseler bile, küresel rekabet işletmeler üzerinde
etkisini gösterecektir. Bunun en temel nedeni işletme yerel pazarda belirli bir büyüklüğü
hedeflemiş olsa bile, dünya çapında küresel olarak bilinen şirketlerin söz konusu yerel
pazarlara da girmesi ve girdiği pazardaki işletmeleri rekabetin içine çekmeleridir (Bartlett ve
Ghoshal, 2000).
Yeni ortaya çıkan bu global markaların başarısı, yurtdışında markalarını pazarlamak
için pek çok firmayı da cesaretlendirmiştir. Diğer bazı güçler de global pazara ilginin
artmasına katkı sağlamışlardır. Bu güçlerin neler olduğu aşağıda belirtilmiştir.
1- Yerel pazarlarda artan rekabet
2- Kârlılık fırsatları ve diğer ülkelerdeki büyümenin artacağı inancı
3- Ölçek ekonomisiyle maliyetleri azaltma isteği
4- Riski azaltma ihtiyacı
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5- Müşterilerin global hareketliliği fark etmesi
6- Ulusal değerlerin öneminin azalması
7- Yeni alışkanlıkların gelişmesi
8- Teknolojik gelişme
9- Tüketicilerin değişiklik arayışı
Global bir marka yaratmayı ve uluslararası pazarlara yönelmeyi düşünen bir firmanın
dikkat etmesi gereken bazı konulara aşağıda yer verilmiştir:
1-Tescil edilecek marka adı tek olmalıdır: Markanın bir ülke pazarına girmeden
önce, bu ismin daha önceden tescil edilmediğinin doğrulanması gerekir. Bu uzun ve maliyetli
bir süreçtir. Tek bir prosedür yoktur. Bir Avrupa markası yaratabilmek için gerekli kayıt
prosedürlerini, kontrollerini ve araştırmalarını tamamlamak 16 aydan daha fazla zaman
alabilir.
2- Hangi markanın global olacağı karar verilmelidir: Hangi markanın kalması
hangisinin gitmesi gerektiği kararı doğru verilmelidir. Firmaların her marka adının
uluslararası potansiyelini tahmin etmeleri gerekir. Ayrıca yok edilen bir markanın yerel
pazarda hangi riskleri gündeme getireceği hesaba katılmalıdır. Yani globalleşme adına yerel
olarak başarılı bir markayı yok etme kararının maliyeti ve riskleri de dikkate alınmalıdır.
3- Araştırma geliştirme yapılmalıdır: Bir markanın gelişimi için sürekli olarak
araştırma yapmak gerekir. Araştırmacı müşteriler son tekniklere ve performansa alışkındırlar.
Bir marka, kapsadığı ürünlerin daha iyi performans göstermesi için sürekli olarak çaba
göstermelidir. Ancak bu şekilde, markanın hayatta kalması ve müşterilerine vaat ettiği faydayı
sunabilmesi mümkündür. Eğer Ariel konumlandırmasını "yaratıcılık isteyen bir deterjan"
şeklinde yapmak isterse, en son çıkan kimyasal icatlar hakkında bilgi sahibi olmalı ve modern
ev hayatında kendini bu yeni çamaşır yıkama sürecine adapte etmelidir.
4- Global pazarlar test edilmelidir: Global bir stratejide, belirli ülkeler yeni bir ürün
için bir pazarlama karması geliştirmenin aracı olurlar. Marka diğer ülkelere yayılmadan önce,
ulusal pazarda kendi ürünlerinin becerisini test etmelidir ve sonrasında bir global pazarlama
karmasını oluşturmak gerekir. Yani sadece tek bir ülkedeki rekabete bakmak yeterli değildir,
ürünleri ile diğer pazarlara girmeden önce her ülkede test edilmelidir.
5- Reklam ithal edilmiş izlenimi vermemelidir: İşlevsel bir bakış açısı ile
yaklaştığınızda, bir reklam global izleyici kitlesi için yapılmasına rağmen, yerel pazarlarda
"ithal edilmiş" izlenimini vermemelidir. Reklamı her izleyen tüketici, kendisi için yapıldığını
hissetmelidir. Herkesin aklındakine uygun bir plan yapılmamışsa, reklamlar her müşteriyi
içeremez.
6- Kültürel ve spor organizasyonlarında sponsorluk yapmak önemlidir: Dünya
çapında bir marka olabilmek için, gerçek fırsatlar kültürel ve spor olayları ile yaratılır.
Eurodisney, Wimbledon tenis turnuvası, olimpiyat oyunları, Formula 1 yarışları, futbol ve
basketbol sporlarında yapılan Dünya Kupası maçları gibi kültürel ve spor olaylarında
markanın sponsorluk yapması marka tanınırlığı, itibarı ve globalleşmesi için çok önemlidir.
Bu programlarla tüm dünya izleyicisine ulaşılabildiği için uygulama şartlarında, sadece belirli
bir izleyici kitlesini çekmeyi içeren maliyetler aşırı yüksek olduğundan, bu programlara yerel
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bir markanın reklam vermesi veya sponsorluk yapması mümkün değildir. Sinema, rock ve
spor starları uluslararasıdır.
7- Bir ürünü çeşitli ülkelere aynı anda sunmak, bu ürünü zamana yayarak
sunmaktan daha yararlıdır: Aynı ürünü farklı zamanlarda farklı ülkelere sunmak problem
yaratabilir. Buna göre, bir ülkede görülen belirli ürünler rakipler tarafından keşfedilerek başka
ülkelerde de sunulabilir. Böylece şirket belirli bir süre sonra gitmeyi düşündüğü bir pazarı
rakibine kaptırmış olur. Bu nedenle pek çok şirket uluslararası pazarlara yayılmanın
avantajına sahiptir. Procter&Gamble, Ariel markaları Micro'yu aynı anda Avrupa'da sundu:
çamaşır yıkama alışkanlıkları şimdi ülkeler arasında oldukça benzerdir. Geçmişte bu
benzerliği yakalayabilmek oldukça zor, hatta imkânsızdı. Öyle ki Mc Donalds'ın uluslararası
bir marka haline gelmesi 22 yıl sürmüştür (Kapferer, 1992).

10.4. Global Markaların Avantaj ve Dezavantajları
Global markaların dünya ölçeğinde tanınarak rekabet gücü bakımından yerel
markalara nazaran pek çok avantajı olmakla beraber dezavantajlı yönlerle de karşılaştıklarını
söylemek gerekir. Bu çerçevede global markaların avantaj ve dezavantajlı yönleri aşağıda
sıralanmıştır:
Global Markanın Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•

Üretim ve dağıtımda ölçek ekonomisi
Daha düşük pazarlama maliyetleri
Güç ve faaliyet alanı
Marka imajında tutarlılık
İyi fikirleri çabucak ve etkin biçimde geliştirme becerisi
Pazarlama uygulamalarında standartlık (Keller, 1998)
Global markaların ülke çağrışımı yaratması
Lüks markaların dünya çapında çekici olması

Global Markanın Dezavantajları
• Bu sakıncaların başında tüketici istek ve ihtiyaçlarının tam olarak
karşılanamaması gelmektedir
• Faaliyet gösterilen ülkelerde çalışan yöneticilerin motivasyonunu azaltmasıdır.
Pazarlama ile ilgili kararların merkez tarafından alınması ve yöneticilerin sadece
uygulamacı olmaları ve karar sürecine katılmamaları yöneticilerin motivasyonlarını
olumsuz şekilde etkileyen bir durum yaratmaktadır.
• Merkezi bir yönetimin ve karar alma sürecinin oluşması ise iç pazardaki
eğilimin tüm pazarlara yansıtılması, küresel öğrenme sürecinin kısıtlı olması ve farklı
ülkelerde faaliyetlerin aynı imaja ve konumlamaya yönelik olarak sürdürülmesinden
kaynaklanacak olan ülkeler arasındaki eşgüdüm ve kontrol risklerini ortaya çıkaracaktı
• Küresel bir marka stratejisi uygulandığında, küresel bir imajın vurgulanması
söz konusu olacaktır. Ürün ve marka için tüm dünyada aynı konumun ve imajın
vurgulanması da aynı imaja farklı ülkelerden farklı tepkiler gelme olasılığı nedeniyle
bazı olumsuzluklar yaratabilecektir
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, küreselleşmenin etkisi ile pazarların da küresel hale gelmesi sonucunda
markaların bu pazar ortamlarına uyum süreci hakkında durulmuştur. Markaların
küreselleşmesi yolunda tercih edebilecekleri alternatifler değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) “………………………; dünyanın her yerinde aynı stratejik prensiplere göre pazarlanan
markadır” tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Küresel Marka

b) Yerel Marka

c) Bölgesel Marka

d) Ana Marka

2) Küresel markalara yönelik tutumlar konusunda yapılan araştırma sonucunda tüketiciler
sınıflandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer almamaktadır?
a) Küresel Vatandaşlar

b) Küresel Düşünenler

c) Anti Küreseller

d) Küresel Agnostikler

3) “………………………; küresel başarının kalite ve inovasyon işareti olduğunu kabul eden
ancak tüketici sağlığı, işçi hakları, çevre kirliliği gibi hassasiyetleri olan kişilerden oluşan
gruptur” tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Küresel Vatandaşlar

b) Küresel Hayalperestler

c) Anti Küreseller

d) Küresel Agnostikler

4) “………………………; her an küresel markaları satın almaya hazır olan ve küresel
firmaların sosyal sorumlulukla mükellef olmasını çok önemsemeyen gruptur” tanımında boş
bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Küresel Vatandaşlar

b) Küresel Hayalperestler

c) Anti Küreseller

d) Küresel Agnostikler

5) “………………………; uluslararası şirketlerin yüksek kalite sunduğuna şüpheyle
yaklaşmakta ve küresel markalardan Amerikan değerlerini taşıdığı için hoşlanmamakta,
sosyal sorumlu davrandıkları konusunda onlara karşı güvensizlik duymakta olan gruptur”
tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Küresel Vatandaşlar

b) Küresel Hayalperestler

c) Anti Küreseller

d) Küresel Agnostikler

6) “………………………; satın alma kararlarında markaların küreselliğini dikkate almayan
gruptur” tanımında boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?
a) Küresel Vatandaşlar

b) Küresel Hayalperestler

c) Anti Küreseller

d) Küresel Agnostikler
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7) Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel olmaya yönelten nedenler arasında yer almaz?
a) Hayat standartlarındaki yükseliş
b) Tutundurma ve reklam maliyetlerindeki düşüşten faydalanma isteği
c) Yerel pazarın yeteri kadar çekici olması
d) Küresel Rekabetin Kaçınılmaz Olması

8) Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri küresel olmaya motive eden etmenler arasında yer
almaz?
a) Ölçek ekonomisiyle maliyetleri azaltma isteği
b) Ulusal değerlerin öneminin artması
c) Müşterilerin global hareketliliği fark etmesi
d) Yerel pazarlarda artan rekabet

9) Aşağıdakilerden hangisi küresel marka oluştururken dikkat edilmesi gereken etmenler
arasında yer almaz?
a) Reklam ithal edilmiş izlenimi vermemelidir
b) Kültürel ve spor organizasyonlarında sponsorluk yapmak önemlidir
c) Bir ürünü çeşitli ülkelere aynı anda sunmak, bu ürünü zamana yayarak sunmaktan daha
yararlıdır
d) Tutundurma faaliyetleri yerel pazara göre düzenlenmelidir

10) Aşağıdakilerden hangisi küresel marka olmanın avantajları arasında yer almaz?
a) Tüketici istek ve ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması
b) İyi fikirleri çabucak ve etkin biçimde geliştirme becerisi
c) Global markaların ülke çağrışımı yaratması
d) Lüks markaların dünya çapında çekici olması

Cevaplar
1) a , 2) b, 3) a , 4) b, 5) c, 6) d, 7) c , 8) b , 9) d, 10) a
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11. Marka Denkliği Ölçümü
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka denkliği ölçümü konusu ele alınarak açıklanmaktadır. Marka
denkliği ölçümünde kullanılan yaklaşımlar ve ilgili kavramlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Marka denkliği” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka denkliği ölçülemez” yargısını tartışınız.
3) “Marka denkliği ölçümünde kullanılan yaklaşımlar gerçeği yansıtmaz” yargısını
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Marka denkliği ölçümü
içeriği
ve
marka İleride yer alan konularda
denkliği
ölçümünde bulunan kavramlar hakkında
kullanılan
stratejilere temel oluşturulmaktadır.
değinilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Marka Denkliği

•

Marka Denkliği Ölçümü

•

Interbrand Metodu

•

Financial World Metodu

•

Brand Finance Metodu

•

BBDO metodu Semion metodu
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Giriş
Dünyanın en değerli markaların açıklandığı raporlar her yıl düzenli bir biçimde
yayınlanmaktadır. Bu raporların hazırlanması hem bu markaların müşterileri hem de
yatırımcılar açısından oldukça önemlidir. Zira tüketiciler müşterisi oldukları markaların
değerleri ile gurularınken yatırımcılar da hisse senetlerinin değerleneceği ümidini taşırlar.
Marka denkliğinin ölçümünde tek bir yöntem yoktur. Bu bölümde marka denkliğini ölçümü
nedir ve hangi yöntemlerle yapılır sorularının cevapları verilecektir.
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11.1. Marka Denkliğinin Ölçümü
Bugün birçok ünlü firmanın satılması söz konusu olduğunda, bu markaların kayıtlı
değerlerinden çok daha yüksek fiyatlara alıcı buldukları bilinmektedir. Bu durum, söz konusu
firmaların sahip oldukları markanın çok güçlü olması ile açıklanmaktadır. Güçlü markalar
kayıtlı değerlerinin çok üzerinde bir tutara satılmakta olup, satış bedelleri onların fiziki
değerlerini değil, ancak marka değerini (brand equity) göstermektedir. Bugün, geleceği
yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip her marka yöneticisi, markasının diğer markalara
karşı müşteri zihninde sahip olduğu gücü yansıtan marka değerinin önemini çoktan kavramış
durumdadır.
Marka değerinin nasıl ölçülebileceği sorusuna yıllarca hem ticari sektörden hem de
akademik sektörden cevap arayanlar olmuştur. Marka değerini hesaplamada ilk olarak
finansal odaklı yaklaşımlar geliştirilmiş olup, bu yaklaşımlar temel olarak markanın
gelecekteki kar yaratma potansiyelinden yola çıkan yaklaşımlardır. En bilinenleri Simon and
Sulivan tarafından geliştirilmiş olandır ki bu yaklaşım işletmenin gelecekteki net nakit
girişlerini bugünkü değere indirgeyen bir yaklaşımdır. Bu yöntemlerin tümü, temelde bir
markanın elindeki sadık müşterileri itibari ile gelecekte ne kadar kar getireceğini hesaplamaya
çalışan yöntemlerdir. İlk bakışta işletmeye oldukça önemli ipuçları veren finansal
yaklaşımların temel eleştirisi, hep muhasebe kaynaklı verileri kullanmakta oluşu ve bunu
yaparken markanın tüketici zihnindeki oluşumunu ve algılanmasını dışladığı ve bu anlamda
da markanın gerçek değerini hesaplamada çok da geçerli sonuçlar vermeyeceği yönünde
olmuştur.
Bu eleştirilerin ardından markaya yönelik değerin tüketici zihninde nasıl oluştuğu
anlaşılmaya çalışılmış ve konuya ilişkin davranışsal yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu
yaklaşımlar oldukça tüketici odaklı olup, olup bitenin tüketici zihninden hareketle nasıl
faydaya dönüşebileceğini açıklayan modellerdir. Ne var ki bu modellerin test edilmesindeki
güçlük ve firmaların kendi markalarının gücünü nasıl ölçebileceklerine ilişkin bir yöntem
içermiyor olmaları, bu modelleri kullanışsız hale getirmektedir.
Finansal ve davranışsal odaklı modellerin problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla
geliştirilmiş olan karma modeller, marka değerine yönelik parasal bir değer sunmakta ve bunu
yaparken de markaya yönelik gelir ve piyasa gibi finansal değerlerin yani sıra, markaya
yönelik davranışsal faktörleri de göz önüne almakta, bir başka ifade ile marka değerinin
ölçümlenmesinde, hem finansal hem de davranışsal faktörlerin önemini kabul etmekte ve
bunu yaparken de kalitatif ve kantitatif faktörler arasında karşılıklı bağlantı kurmaktadırlar.

11.2. Marka Denkliğinin Değerlendirilmesinde Yaklaşımlar
Soyut varlıklar olarak markaların değerlendirilmesinde marka denkliğinin
oluşturulması, ölçülmesi ve yönetimi üzerine daha fazla önem verilmektedir. Marka denkliği
akademisyenler tarafından üç bakış açısından değerlendirilmektedir (Keller ve Lehmann,
2006, s. 744-745):
1. Tüketici Odaklı: geçmişte markalar ürünlerle aynı anlamda kullanılmaktayken,
zamanla reklam, kullanım deneyimi ve diğer faaliyetler veya etkilerle oluşturulan objektif
ürünün ötesinde bir dizi yükleme ve çağrışımlar haline gelmiştir.
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2. İşletme Odaklı: İşletme bakış açısından bakıldığında, güçlü markalar, reklam ve
tutundurma faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine, güvenli dağıtıma,
ürünün rekabetten korunmasına ve diğer ürün kategorilerinde genişlemesine ve büyümesine
hizmet etmektedir. İşletme bakış açısından marka denkliği, marka adının varlığından
kazanılan ek değer veya işletmenin markasıyla piyasanın etkin olmayan kısmını ele geçirme
derecesi olarak nitelenebilmektedir.
3. Finansal Odaklı: Finansal pazarların bakış açısından markalar, tesis ve donanım
gibi alınıp satılabilen birer varlıktır. Buna göre, markanın finansal değeri, finansal pazara
getirdiği veya getirebileceği fiyattır.
Tüketici odaklı marka denkliği yaklaşımının araştırmacılar tarafından benimsenmesi
üç temel nedenle açıklanmaktadır:
1. Müşterilerin markaya yönelik bakış açılarının içeriğinin ve yapısının
anlaşılmasının, gelecekteki marka stratejilerinin temelini ve etkinliğini belirlediği
gerçeği,
2. Marka değerinin stratejik ve yönetimsel değerlendirmelerde yer alabilmesi için,
yöneticilerin müşteri temelli marka denkliği ölçümlerinden yoksun olmaları,
3. Müşteri temelli marka denkliğinin, firmanın finansal kazançları üzerindeki
belirleyici rolü.
Tablo 11.1: Danışmanlık Firmaları Tarafından Geliştirilen Müşteri Odaklı
Marka Denkliği Ölçüm Modelleri

Kaynak: Christodoulides ve de Chernatony (2010, s. 59), Kish, Riskey ve Kerin (2001)
ile Shankar, Azar ve Fuller (2008).
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11.3. Marka Denkliğinin Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
Temel mantık itibari ile birbirine oldukça benzeyen karma modellerin en bilinenleri
Interbrand Metodu, Financial World Metodu, Brand Finance Metodu, BBDO metodu ve
Semion metodu olarak özetlenebilir.
Marka denkliğinin ölçümünde pek çok şirket tarafından yöntemler kullanılmıştır.
Aaker (1996), marka denkliği ölçüm türlerini üç kategoride ve 10 başlık altında toplamış ve
bunu Brand Equity Ten olarak adlandırmıştır.
Marka Denkliği Ölçüm Türleri (AAKER)
Bağlılık Ölçümleri
1.Fiyat Farkı
2.Memnuniyet/bağlılık
3.Algılanan Kalite
4.Liderlik/Popularite
Çağrışımlar/farklılaştırma ölçümleri
5.Algılanan değer
6.Marka kişiliği
7.Organizasyonel çağrışımlar
Farkındalık Ölçümleri
8.Marka farkındalığı
9.Pazar payı
10.Pazar fiyatı ve dağıtım yeri
Young&Rubicam’ın Marka Değeri Ölçümü
Dünyaca ünlü global bir reklam ajansı olan Young&Rubicam 24 farklı ülkede 450
adet global marka ve 8000’den fazla yerel markanın marka değerlerini tespit etmiştir.
Young& Rubicam Modelinde “farklılaşma” ilk başta gelir. Markanın bir farklılık noktası
yoksa marka değeri düşük olacaktır. Bu modelin hipotezine göre güçlü olmak isteyen yeni bir
marka işe gerçek bir farklılık noktası geliştirmekle başlamalıdır. İkinci sırada ise “uygunluk”
gelmektedir. Marka belirli bir segment (pazar bölümü) için uygun olmadığı sürece geniş bir
müşteri grubu çekemez. (Örneğin Jaguar ve Ferrari farklılaşmada çok yüksek güce sahipken
uygunlukta oldukça düşük bir güce sahiptirler) Bu iki faktörün bir araya gelmesi ile
“markanın gücü” ortaya çıkmaktadır. Güçlü olmak isteyen bir marka her iki özelliğe birden
sahip olmalıdır. Hallmark ve Disney gibi gelişmekte olan ve güçlü markalar yüksek marka
gücüne sahip olmaya meyillidirler (Aaker, 1996).
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Bu modelin hiyerarşisini “saygınlık” ve “bilgi” faktörleri tamamlamaktadır.
Saygınlık, markanın popülaritesindeki artış veya düşüş ile algılanan kalitenin bir birleşimidir.
Ancak ağırlıklı olarak saygınlık daha çok algılanan kaliteye dayanmaktadır. Bilgi ise şunu
gösterir: müşteri hem markanın farkındadır hem de markanın ne için bulunduğunu
bilmektedir. Young&Rubicam bilginin, yani markanın doğru bir şekilde anlaşılmasının
markalaşma sürecinin zirvesi olduğunu ileri sürmektedir. Saygınlık ve bilgi faktörlerinin bir
araya gelmesi ile de “markanın önemi” ortaya çıkmaktadır.
Interbrand Metodu
Interbrand Şirketi tarafından geliştirilmiş olan bu metot, marka denkliğinin
belirlenmesinde, gelire dayalı yaklaşımın geliştirilmiş bir versiyonunu kullanır. Marka
değerinin hesaplanmasında, markaya ait karlılığın hesaplanmasından sonra, bulunan marka
karını, marka gücünün göstergesi niteliğindeki bir çarpana tabi tutan bir yaklaşımdır. Bu
haliyle Interbrand Metodu hem içsel yani işletme içi yönetim amaçlarına hem de dışsal
nitelikteki finansal raporlama amaçlarına hizmet eden bir yaklaşım olarak nitelendirilebilir.
Markaya ait karlılığın hesaplanmasında işletmenin maddi olmayan varlıklarından
kaynaklanan gelirin ne kadarlık bir kısmının markaya ait olduğu hesaplanmaktadır. Bununla
birlikte, direkt olarak marka kimliğinden kaynaklanan gelirin/karın saptanması oldukça güç
olabilir, çünkü şirketin bazı özel fonksiyonlarını markadan ayrı tutmaması oldukça
muhtemeldir.
Marka karının saptanmasında, markaya ait karların son üç yılının ağırlıklı bir
ortalaması temel veri niteliğindedir. Belirlenmiş olan bu üç yıllık kar vergiden sonraki kar
niteliğindedir ve bu tutar, enflasyon faktörü, üçüncü grup markaların yaratılması, geçmiş
yılların ağırlıkları, beklenen faiz oranı gibi uyarlamaları içeren on beş aşamalı bir süreçten
geçirilerek tek bir yıla indirgenir ve markaya ait kar böylece saptanmış olur.
Marka karı, bu şekilde hesaplandıktan sonra, marka gücünün unsurları olarak
belirlenen bir dizi faktörü içinde barındıran bir marka çarpanı (marka endeksi olarak da
bilinir) hesaplanır. Marka çarpanı, markaya ait karın tabi tutulacağı bir çeşit iskonto oranı
görevi görür. Bir başka ifade ile marka gücünün analiz edildiği bu süreçte, gelecek yıllara
ilişkin olarak tahmin edilen markaya ait gelirlerin güncel değerlere indirgenmesinde
kullanılacak iskonto oranı belirlenmektedir. Marka çarpanının hesaplanmasında marka gücü,
her birinin bütünde yer alan ağırlıkları farklı oranlarda olan yedi faktöre dayandırılmaktadır.
İnterbrand, bu yedi faktörü, şu şekilde bildirmiştir. (Aaker, 1996,)
1. Pazar: Büyümekte olan veya istikrarlı satış seviyesine sahip ve başarılı firmaların
kar edebileceği fiyat yapısına sahip pazarlarda bulunan markalar daha değerlidirler.
2. İstikrar: Uzun zamandır pazarın yapısının ve hatta kültürünün bir parçası haline
gelmiş olan markalar kısmen daha güçlü ve değerlidirler.
3. Liderlik: İçinde bulunduğu sektörde lider niteliğinde olan markalar, ikinci,
üçüncü ve dördüncü sırada bulunan markalardan daha istikrarlı ve güçlüdürler
4. Trend: Markanın uzun dönemli satış trendinin gelecekteki ilerleme şansını
yansıtması beklenir. Sağlıklı ve gelişen bir markanın göstergesi, müşterisinin
algısındaki yerini koruyabiliyor olmasıdır.
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5. Destek: Firmalarından markanın yönetimi ve maddi açıdan desteklenmesi
bakımından tam destek alabilen ve sürekli yatırım yapılan markalar, diğer markalardan
daha değerli olarak kabul edilmektedirler.
6. Uluslararasılık: Ölçek ekonomisi nedeni ile uluslararası markalar ulusal ve
bölgesel markalardan daha değerlidirler. Daha genel olarak markanın pazar alanı ne
kadar geniş ise o kadar değerlidir.
7. Koruma: Markayı korumak amacıyla yasal haklarını güçlendirecek telif hakkı,
sicili marka gibi yasal korunması bulunan markalar, diğer markalara göre daha güçlü
sayılmaktadırlar.
Interbrand’in 2015 raporuna göre dünyanın en değerli markaları listesinin ilk 25 sırası şu
şekilde:
Tablo 11.2: Dünyanın En Değerli Markaları (Interbrand, 2015)
1. Apple (~170 $m)

14. Intel (~36 $m)

2. Google (~120 $m)

15. Cisco (~30 $m)

3. Coca-Cola (~78 $m)

16. Oracle (~27 $m)

4. Microsoft (~68 $m)

17. Nike (~23 $m)

5. IBM (~65 $m)

18. HP (~23 $m)

6. Toyota (~49 $m)

19. Honda (~23 $m)

7. Samsung (~45 $m)

20. Louis Vuitton (~22 $m)

8. General Electric (~42 21. H&M (~22 $m)
$m)
9. McDonald’s (~40 $m)

22. Gillette (~22 $m)

10. Amazon (~38 $m)

23. Facebook (~22 $m)

11. BMW (~37 $m)

24. Pepsi (~20 $m)

12. Mercedes-Benz (~37 $m)

25. American Express (~19 $m)

13. Disney (~37 $m)
Kaynak: (Interbrand, erişim: 25.06.2016 http://www.interbrand.com/best_brands_2016.asp)
Financial World Metodu
Financial World Magazine tarafından geliştirilmiş olan bir metot olup, marka
değerlemesinde Interbrand Metoduna oldukça benzeyen bir yaklaşım kullanmaktadır.
Interbrand Metodunda olduğu gibi marka karını bir marka çarpanına tabi tutarak iskonto eden
bu yöntemin tek farklılığı, marka karını hesaplarken izlediği farklı yöntemdir. Bu metotta
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marka karlılığını hesaplarken, markaya yönelik faaliyet geliri tahminlenir ve ardından bu
gelir, markalı ürünle karşılaştırılabilir nitelikteki markasız bir ürünün faaliyet gelirleri ile
karşılaştırılır ve aradaki fark alınarak markaya ait kar hesaplanmış olur. Marka karlılığı bu
şekilde hesaplandıktan sonra vergiye göre düzeltilir. Ardından bulunan marka karına
Interbrand’ın geliştirmiş olduğu marka çarpanı uygulanarak marka değeri hesaplanır.
Brand Finance Yaklaşımı
Brand Finance Yaklaşımı, bir markaya ait risklerin yapılarını ve büyüklüklerini
belirleyebilmek için, markanın içinde faaliyette bulunduğu çevreyi iyice anlamak gerektiğini
savunmaktadır. Bu mantıktan hareketle, Brand Finance Metodu risk yönetimi amaçlarına da
hizmet verecek biçimde markanın gelecekteki kazançlarını baz alan “ekonomik ömür” temelli
bir yaklaşım sergilemektedir
BBDO Modeli
Alman danışmanlık firması BBDO Consulting GmbH tarafından geliştirilen metoda
göre değerleme yapılabilmesi için öncelikle marka değerini oluşturan sekiz unsur
belirlenmektedir. Bunlar:
1. Markanın Satış Performansı ve Potansiyeli
2. Net Faaliyet Marjı ( Vergi Öncesi Net Faaliyet Gelirinin Satışlara Oranı): Son üç
yılın ortalaması olarak alınmaktadır.
3. Markanın Gelişme İmkanı: Marka değerlemesini yapan analistlerin endüstri ve
genel ekonomiye ilişkin beklentileri markanın gelecekteki potansiyeli için kriter olarak
alınmaktadır.
4. Markanın Uluslararası Yayılımı: Satışların ne kadarının yurt dışında yapıldığı
dikkate alınmakta ve markanın uluslararası gelişimine ilişkin beklentiler ortaya
konmaktadır.
5. Markaya Olan Reklam Desteği: Vergi öncesi gelirin ne kadarını reklam için
harcandığını göstermektedir. BBDO tarafından markaya olan reklam desteğini hesaba
katmanın endüstriler arasındaki farklılığı yansıtacağını, zira reklam desteğinin
endüstriden endüstriye çok büyük farklılıklar gösterdiği ifade edilmektedir.
6. Markanın Endüstrideki Gücü: Markanın satışları endüstrideki en güçlü rakibi ile
karşılaştırılarak markanın göreceli gücü tespit edilmektedir.
7. Marka İmajı
8. Son Üç Yıldaki Vergi Öncesi Kazanç Miktarları

Yukarıda sayılan unsurların belirlenmesinin ardından, “Markanın Satış Performansı” ,
“Net Faaliyet Marjı” ve “Markanın Genişleme İmkanı” unsurları konsolide edilerek “ Marka
Kalite Faktörü (Factor of Brand Quality)” adı verilen bir faktör değeri hesaplanır. Bulunan bu
faktör, “Markanın Uluslararası Yayılımı” , “Markaya Olan Reklam Desteği” , “ Markanın
Endüstrideki Gücü” ve “ Marka İmajı” faktörleri ile belirli ağırlıklarda birleştirilecek genel bir
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faktör değeri tespit edilir. Söz konusu faktör değeri, son üç yıla ait ortalama vergiden önceki
kar değeri ile çarpılarak marka ederi hesaplanmış olur.
Semion Modeli
Semion Brant Broker GmbH tarafından kullanılan bu marka değerleme sistemi,
finansal verilere ilaveten davranışsal verilere de dayanan bir diğer karma modeldir. Semion,
marka değerini belirlemede dört göstergeyi temel almaktadır: Firmanın finansal değeri, marka
gücü, marka korunması ve marka imajı.
Semion Modeli dört aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama yukarıda bahsedilen dört
göstergenin temsil ettiği dört faktörün her birine yönelik bir faktör değerinin belirlenmesini
içerir. Faktör değerlerinin belirlenmesinde her bir göstergenin altında yer alan öğeler dikkate
alınır. Bu alt öğelerin her birisi için değerlemeye gidildikten sonra tek bir değere indirgenir ve
her bir göstergenin temsil ettiği faktörün değeri bulunmuş olunur.
İkinci aşamada elde edilen faktör değerleri tek bir faktör değerine ya da ağırlıklı
faktöre indirgenir. Üçüncü aşamada geçmiş son üç yılın vergiden önceki karının ortalaması
alınır ve son olarak dördüncü aşamada finansal veri niteliği taşıyan bu ortalama kar değeri,
ağırlıklı faktör değeri ile çarpılır ve sonuç olarak markanın parasal değeri hesaplanmış olur.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, farklı kaynaklarda farklı ifadesi bulunan (değer, eder, denklik…)
tüketicilerin marka ile ilgili düşüncelerini ölçmeye yönelik marka denkliği ölçüm yöntemleri
üzerinde durulmuştur. Alternatif ölçüm yöntemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölüm bu
bilgiler ışığında, gelecek bölümlerin daha iyi anlaşılması noktasında temel teşkil etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) “Markasının diğer markalara karşı müşteri zihninde sahip olduğu güç” aşağıdaki
kavramlardan hangisini daha iyi açıklar?
a) Marka kişiliği

b) Marka kimliği

c) Marka denkliği

d) Marka farkındalığı

2) Marka denkliğinin akademisyenler tarafından değerlendirilmesinde üç bakış açısı
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Finans Odaklı – Pazar Odaklı – Maliyet Odaklı
b) Tüketici Odaklı – İşletme Odaklı – Finansal Odaklı
c) Ürün Odaklı – Satış Odaklı – Algı Odaklı
d) Üretim Odaklı – Satış Odaklı – Pazarlama Odaklı

3) Aaker’ın marka denkliği ölçüm türlerini sınıflandırdığı üç kategori aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Bağlılık – Çağrışım – Farkındalık
b) Değer – Kimlik – Kişilik
c) Farkındalık – Sadakat – Bağlılık
d) Hatırlanabilirlik – Çağrışım – Farkındalık

4) Aaker’ın marka denkliği ölçüm türleri sınıflandırmasındaki Bağlılık Ölçümleri
kategorisinde aşağıdaki başlıklardan hangisi yer almaz?
a) Fiyat Farkı

b) Memnuniyet/bağlılık

c) Algılanan Kalite

d) Marka kişiliği

5) Aaker’ın marka denkliği ölçüm türleri sınıflandırmasındaki Çağrışımlar/Farklılaştırma
Ölçümleri kategorisinde aşağıdaki başlıklardan hangisi yer alır?
a) Marka farkındalığı

b) Pazar payı

c) Marka kişiliği

d) Algılanan Kalite

6) Aaker’ın marka denkliği ölçüm türleri sınıflandırmasındaki Farkındalık Ölçümleri
kategorisinde aşağıdaki başlıklardan hangisi yer alır?
a) Pazar fiyatı ve dağıtım yeri

b) Memnuniyet/bağlılık

c) Liderlik/Popularite

d) Marka kişiliği
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7) Young & Rubicam Modelinde başarılı bir marka oluşabilmesi için temelde bir araya
gelmesi gereken etmenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a) Farklılaşma – Saygınlık

b) Saygınlık - Bilgi

c) Farklılaşma – Uygunluk

d) Bilgi - Uygunluk

8) Interbrand modelinde marka çarpanının hesaplanmasında marka gücü, her birinin bütünde
yer alan ağırlıkları farklı oranlarda olan yedi faktör belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir?
a) Pazar

b) İstikrar

c) Destek

d) Farkındalık

9) “Ekonomik ömür” temelli marka denkliği ölçüm modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Young & Rubicam Modeli

b) Brand Finance Yaklaşımı

c) Financial World Metodu

d) Interbrand Metodu

10) Marka değerini belirlemede şu dört göstergeyi; “firmanın finansal değeri, marka gücü,
marka korunması ve marka imajı” temel alan marka denkliği ölçüm modeli aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Young & Rubicam Modeli

b) Interbrand Metodu

c) Financial World Metodu

d) Semion Modeli

Cevaplar
1) c , 2) b , 3) a , 4) d, 5) c, 6) a, 7) c , 8) d , 9) b, 10) d
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12. Elektronik (Dijital) Marka Yönetimi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Elektronik Marka Yönetimi konusu ele alınarak açıklanmaktadır.
Elektronik Marka Yönetimi kullanılan yaklaşımlar ve ilgili kavramlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) “Elektronik Marka Yönetimi” denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Elektronik Marka Yönetimi günümüz marka yöneticilerinin olmazsa olmazları
arasındadır’’ yargısını tartışınız.
3) “Elektronik Marka Yönetimi kullanılan yaklaşımlar markadan markaya değişir” yargısını
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Elektronik
Marka
Yönetimi içeriği ve
İleride yer alan konularda
Elektronik
Marka
bulunan kavramlar hakkında
Yönetimi
kullanılan
temel oluşturulmaktadır.
stratejilere
değinilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•

Elektronik Marka Yönetimi

•

Elektronik Pazarlama

•

Dijital pazarlama
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Giriş
Günümüzde rekabet sadece market raflarında değil elimizin ulaşamadığı ama her an
yanımızda olan dijital platformlarda elektronik veya sanal pazar yerlerinde de
gerçekleşmektedir. Bu ortamda yer almak ve markayı yönetmek reel ortam kadar önemlidir.
Bu bölümde elektronik marka yönetimi konusu ele alınarak bu konuda dikkat edilmesi
gereken hususlar irdelenecektir.
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12.1. Elektronik (Dijital) Marka Yönetimi Kavramı
Elektronik medya ile yapılan pazarlama çalışmaları doğrudan pazarlama kategorisine
girmekte ve bu pazarlama modeli “interaktif pazarlama” veya “siber pazarlama” olarak
adlandırmaktadır.Bir ürün ya da hizmetin tüm pazarlama faaliyetlerinin bilgi teknolojileri ve
internet kanalıyla yürütülmesi olarak kısaca tanımlayabileceğimiz elektronik pazarlama (epazarlama) ise, kavram olarak klasik pazarlama teorisiyle aynı olmakla beraber, internetin
tamamıyla değiştirdiği müşteri profilleri, tercihleri ve yükselen beklentiler nedeniyle çok daha
dinamik bir modeldir ve giderek artan ölçüde kullanılmaktadır.
Dijital pazarlama TV, radyo, dergi gibi geleneksel medyadan uzak yöntemlerle,
markayı ve işi desteklemek ve tanıtmak amacıyla internet, mobil ve diğer interaktif
platformları kullanarak ticari çalışmaları sürdürmektir. Dijital pazarlama aynı zamanda
interaktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve web pazarlama diye de
tanımlanmaktadır.
Elektronik marka yönetiminin başarılı olmasını sağlamak için web sitelerine önem
vermek zorunluluktur. Bu zorunluluk web sitesi tasarımı konusunu gündeme getirmektedir.
Web sitesi tasarımında dikkat edilmesi gereken kavramlar; interaktiflik, kişiselleştirme, içerik,
e-iletişim, güvenirlilik-güvenlik, işlevsellik ve teknolojik alt yapı gibi kriterlerden
oluşmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre ziyaretçilerin web sitesini tekrar ziyaret etmesini
sağlayan en önemli özellikler; yüksek kaliteli içerik, kullanım kolaylığı, hız ve güncelleme
sıklığıdır. Bu yüzden, web sitelerinde kaliteli fotoğraflara, metinlere, profesyonel grafiklere
yer verilmeli ve ziyaretçilerin zorlanmadan site içinde yön bulabilmesi sağlanmalıdır.
Bir web sitesinin kullanım kolaylığı, bütün bilgilere doğrudan erişimi sunabilmesine,
site haritasının bulunmasına, site içi arama yapılabilmesine, aranan bilgiye en kolay şekilde
ulaşımı sağlamasına bağlıdır. Ayrıca ana sayfanın tek sayfa şeklinde tasarlanması da kullanım
açısından kolaylık sağlar. Sayfaların yüklenme hızının yavaşlığı kullanıcı üzerinde olumsuz
bir etkiye sebep olmaktadır. Bu geç yüklenmelerin sebepleri internet tarayıcısı, fazla miktarda
görsel öğeye yer verilmesi ya da web sitesinin programlanması sırasında kullanılan gereksiz
kodlamalar olabilir. Tasarımı ve içeriği açısından kurumların kimliğini tamamlayan bir
misyon üstlenen web sitesinin güncellenmesi de en önemli konulardan biridir.
Dijital pazarlama, çok geçmişi olmamasına rağmen pazarlama dünyasının vazgeçilmez
pazarlama kanallarından biri haline gelmiştir. Dijital pazarlamanın kendi içinde de uzmanlık
alanları bulunur. Bu kategorilerden bazıları; arama motoru pazarlaması (SEM), arama
motoru optimizasyonu (SEO), e-posta pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, içerik
pazarlaması, banner kampanyalar (display) ve gelir ortaklığı modeli (affiliate marketing). Bu
kategorilerin kendi içinde performans ölçütleri olup, o ölçütlere göre stratejiler belirlenir.

12.2. Elektronik Pazarlamanın Avantaj ve Dezavantajları
Elektronik pazarlamanın avantajları aşağıdaki gibi sırlanabilir:
1.Performans ölçülebilir: Geleneksel pazarlamaya göre dijital pazarlamada
performans ölçmek çok kolaydır. Bir televizyon reklamı ele alındığında; reklamı hedef
kitleden kaç kişinin gördüğünü gelen verilere göre tahmin edilebilir ve bunun sonucunda da
marka ile ne kadar etkileşim olmuş net sayılarla bilinemez. Dijital pazarlamada ise durum tam
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tersidir. Google Analytics veya bu tarz bir analiz aracı ile yapılan kampanyaların
performansını ve sonundaki dönüşleri çok net bir biçimde görülebilir.
2. Arayan kişinin karşısına çıkmasıyla hedefli pazarlama yapılabilir: Google,
dünyada en çok kullanılan arama motorudur ve verilere göre dakikada 4 milyon arama
yapılmaktadır. Bu da ürün veya hizmeti pazarlamak için ideal bir kanal olduğu anlamına gelir.
Arama motoru pazarlaması (SEM) ve arama motoru optimizasyonu (SEO) sayesinde ürün ya
da hizmeti arayan kişinin karşısına direkt çıkılabilir. Bu sayede fazla para harcamadan, hedefli
ve ölçülebilir pazarlama yapılabilir.
3. Müşterilerle ilişki kurulabiliyor: Ülkemizde neredeyse bütün internet
kullanıcılarının en az bir adet sosyal medya (facebook, twitter, pinterest, instagram, linkedin
vb.) hesabı var. İnsanlar sürekli olarak paylaşımda bulunup başkalarının paylaşımlarını takip
ediyorlar. Aynı şekilde insanlar kendi profillerini oluştururken, şirketler de kendi profillerini
oluşturup kendi ürünleri ve hizmetleri hakkında paylaşımda bulunuyorlar. Durum böyle
olunca hedef kitlenize ulaşıp, ürünün veya hizmetin tanıtımını yaparken, ayrıca müşterilerden
gelen geri bildirimleri veya karşılaştıkları sorunları dinleyip müşterilerle daha yakın ilişki
kurulabiliyor.
4.Yeniden pazarlama yapılabilir: Daha önce bir siteye girdikten sonra başka siteleri
gezerken incelediğiniz ürünlerin reklamını gördünüz mü? Cevap evet ise, yeniden
pazarlamanın yani re-marketing’in hedefi olunmuş demektir. Re-marketing sayesinde siteye
daha önce gelmiş yani marka ile bir şekilde iletişime geçmiş kişiler yine başka sitelerde
(haber siteleri, forumlar, sözlükler vb.) marka ile ilgili reklamları göstererek
hedeflenebilmektedir. Bu sayede, marka bilinirliği artarken, satış yapma olasılığı da
artırılmaktadır.
5.Marka bilinirliğinin artmasına yardımcı olur: Artık hemen hemen herkesin
evinde bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablet bulunuyor. Haberleri yine gazetelerden okunup,
televizyondan seyrederken gün içinde bilgisayardan ya da internet erişimi olan cihazlardan
takip ediliyor. Bir haber sitesinde yayınlanan bir reklam, marka bilinirliğini artırmak için çok
iyi bir kaynaktır.
6.Doğru hedef kitleye göre reklam verilebilir: Özellikle B2B (business-to-business)
pazarlarda, doğru yerlere reklam vermek çok önemli bir hal alıyor. Kısıtlı olan hedef kitleye,
verilen ürün veya hizmet ile ilgili içerikler paylaşan sitelerde reklam vermek; müşteri artırma
ve marka bilinirliği artırmak için çok anlamlı bir yol olabilir. Örneğin, gıda makinesi
pazarlayan bir şirket için, gıda makinelerinin üretimi konusunda yazılar yazılan, ürünler
paylaşılan bir yerde bulunmak doğru bir yöntemdir. Bu sayede, reklamları konu ile
ilgilenmeyen kişilere göstermemiş olup doğru hedef kitleye ulaşılmış olunur.
Bunların dışında eklenebilecek diğer avantajlar ise:
• Mevcudiyet alanı genişler.
• İnternet üzerinden reklam daha düşük maliyetlidir. Reklam dijital pazarlama
için de çok önemlidir. Maliyetlerin ucuz olması ile kampanyaları büyütülebileceği
için, daha çok kişiye ulaşmak anlamına gelir.
• Dijital pazarlama ile coğrafi engelleri aşılıp ve global olarak tüm müşterilere
ulaşılır.
• Dijital pazarlama yapan şirketler 7/24 açıktır. Bu da potansiyel müşterilerin her
an ulaşabileceği anlamına gelir.
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•

Ürünlere daha kolay ulaşılabilmesini sağlar.

Dijital Pazarlamanın Dezavantajları
•
•
•
•
•
•
•

Tüketiciler ürünlere fiziksel olarak dokunamaz.
Çok alternatif olduğu için fark edilemeyebilir.
Güvenlik ve gizlilik sorunları
Sürekli gelişen teknolojiyle bakım maliyetleri
Küreselleşme ve dünya çapında rekabet
Teknolojiye bağlı güvenilirlik
Yüksek şeffaflık ve artan rekabet fiyatları

Kurumların web sitelerinde yer alan görsel unsurlar ise kurumların kişiliğini
yansıtmaktadır. Görsel unsurların doğru şekilde kullanılması kullanıcıya verilmek istenen
mesajların doğru bir şekilde aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Doğru tasarlanmış web
siteleri farklılık yaratır, kullanıcının dikkatini çeker ve kullanıcıyı etkileyerek tekrar ziyaret
etmesini sağlayabilir.
Elektronik marka yönetiminde başarıya ulaşmak isteyen kurumlar, web sitelerinin
tasarımında son adım olarak web sitesinin nasıl göründüğü ve ne hissettirdiğiyle de
ilgilenmelidirler. Aşağıda iyi bir web sitesinde olması gereken özelliklerden bahsedilecektir.
Renk: Web sitelerinde tercih edilen renkler kurumların kimliğini yansıtmalıdır. Nasıl
ürünlerin satışında ambalajlarının renkleri etkiliyse web siteleri için de aynı kural geçerlidir.
Renkleri kullanırken göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır. Örneğin açık
ve koyu renkleri bir arada kullanarak zıtlık yaratmak ve okunabilirliği kolaylaştırmak
mümkündür. Renklerin birbirleriyle olan kombinasyonu da değişik etkiler yaratır
(Wroblewski, 2002). Bazı renklerin birbiriyle kombinasyonu okunabilirliği zorlaştırır.
Kırmızı-yeşil, mavi-mor ve kırmızı-mavi kombinasyonları gibi. Web sitelerinin tasarımında
bu renklerin bir arada kullanımından kaçınılmalıdır. Ayrıca kırmızı ve yeşil renklerini ayırt
edememek görülen en yaygın renk körlüğü çeşidi olduğundan tasarımda dikkat edilmelidir.
Tipografi: Web sayfalarında dikkat çekmek, kullanım kolaylığı sağlamak için gerekli
bir diğer unsur yazıdır. Yazının sade ve anlaşılır olması önemlidir. Web içerikleri çok uzun
olmamalıdır. Uzun içerikler kullanıcının dikkatini dağıtır. Başlıkların diğer metinlerden ayırt
edilebilmesi ise web sitesinin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Kullanılan yazı tipi, metinlerin
boyutları, yazı rengi insanlar üzerinde farklı etkiler uyandırır. Web siteleri oluşturulurken yazı
tipleri bilinçli bir şekilde seçilmelidir. Örneğin devlete ait bir web sitesiyle, çocuklara hitap
eden bir web sitesinin yazı tipleri farklı olmalıdır. Seçilen yazı tipi kurumun marka imajını
desteklemelidir. Hoffman (2001), internet kullanıcılarının hangi yazı tipini en az ve en çok
okunur buldukları konusunda bir araştırma yapmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda
“verdana” en okunur yazı tipi seçilmiştir. Yazılarda büyük harf ve küçük harf seçimi de bir
diğer önemli konudur. Eğer web sayfasında dikkat çekilmek istenen bir nokta varsa büyük
harf tercih edilmelidir. Büyük harf daha kolay odaklanmayı sağlar.
Slogan: Slogan, bir marka hakkında tanımlayıcı, betimleyici ve ikna edici bilgiyi
ileten kısa kelime grubu olarak tanımlanır (Hürel, 2001). İyi bir slogan, başarılı bir marka
yaratmanın temel şartlarındandır. Sloganlar markaların rakiplerinden farklılaşmasında etkili
rol oynarlar. Sloganlar reklamlarda, tanıtım araçlarında, yani tüm pazarlama etkinliklerinde
kullanılmalıdır (Uzuoğlu, 2001). Çağımızın en etkin pazarlama araçlarından biri olan internet,
kurumların internette var olabilmesini sağlayan araç da web sitesi olduğuna göre; kurumlar
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web sitelerinde sloganlarına yer vererek elektronik marka yönetiminde önemli bir adım atmış
olurlar.
Logo: Bir markanın en önemli öğesi logosudur. Logo, markanın imzası olarak görülür
ve şirketin perspektifini, kurumsal kimliğini yansıtan bir yapıda olmalıdır. Her çağa uygun
olabilecek bir logo tasarımı güç olduğundan şirketler değişen koşullar karşısında logolarını
yenileme yoluna gitmektedirler (Klein, 2002). Web sitesinde kuruma ait logonun yer alması
marka kimliğini güçlendirmektedir. (Adil Baykasoğlu, Senem Volaka, Seçil Uz, Çiğdem
Tanker, E-Marka Bakış Açısıyla Türkiye’deki Endüstri Mühendisliği Programlarının Internet
Ortamında Görünümü, http://inet-tr.org.tr/inetconf16/bildiri/34.pdf)

12.3. E-Marka Yönetiminde Öne Çıkan Kavramlar
İnternette marka oluşturmak ve tutundurmak için bir takım dinamiklere ihtiyaç vardır.
Elektronik yaşamın kendine has özelliklerine dayanarak, e-marka yönetiminin başarılı
olmasında öne çıkan temel kavramlar dokuz ana başlıkta toplamaktadır.
1. Karşılıklı Etkileşim (İnteraktiflik)
İnternette pazarlamanın ve marka yönetiminin belki de en önemli özelliği tüketicilerin
işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde doğrudan etki yaratabilmelerini sağlayan
karşılıklı etkileşim özelliğidir, internetin interaktif olma özelliği işletmeye benzersiz
kolaylıklar sağlamakta ve pazarlamada önemli üstünlükler yaratmaktadır.
İnternetin sağladığı iki yönlü iletişim olanağı sayesinde web sitesini ziyaret edenler
hakkında doğru bilgilerin kaydı tutulabilmektedir.
2. Kişiye Özel Üretim - Kişiselleştirme
Geçtiğimiz yüzyıla ait kitle üretimi kavramının giderek önemini yitirmeye başlaması
ve müşteri taleplerinin kişiselleşmesi, kişiye özel pazarlama uygulamalarını ön plana çıkmaya
başlamıştır. Kitlesel özelleştirme (mass customization) pazarlamacıların müşterilerinin kişisel
ihtiyaçlarını öğrenip karşılaması sistemidir. Internet bu konuda benzersiz bir hizmet
sunmaktadır. Müşterilerin kişisel istekleri en kısa zamanda öğrenilmekte ve buna uygun mal
ve hizmetlerle birlikte marka yönetim stratejileri sunulmaktadır.
3.Zengin İçerik
İnternet bilgi sağlamaya yönelik bir ortam olduğundan, elektronik ortamda ticari
faaliyetlerin başlamasıyla, ilk olarak işletmeler, kendilerini tanıtan web siteleri oluşturup bu
sayfalarda kendileri, ürün ve hizmetleri hakkında bilgiler vermişlerdir. İnternet
kullanıcılarından alınan geri bildirimler sonucunda internet üzerinde hep daha fazla bilgiye
gereksinim olduğu, ne kadar fazla bilgi sağlanırsa pazar başarısının o derece arttığı
görülmüştür. Bu nedenle bilgi sunma, e-pazarlamanın temel işlevlerinden birisi haline
gelmiştir.
İnternet, klasik pazarlamada kullanılması oldukça güç olan video, ses, grafik, düzyazı,
animasyon gibi araçların hepsini, aynı anda ve bir arada kullanma imkânına sahiptir.
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4. E-Reklam
E-marka yönetimine en çok destek sağlayan uygulamalardan biri de internet tabanlı
reklamlardır. Nitekim günümüzde internet reklamcılığı; altyapı yatırımlarının arttığı, ulaşım
hızlarının geliştirildiği, iletişim aracı planlarına dâhil edildiği, interaktif site ve uygulamaların
içinde olduğu, uzman işgücü ve kuruluşların sektörde yerlerini aldıkları bir konuma
ulaşmıştır. Banner, e-posta ve sponsorluk e-reklamcılıkta en yaygın uygulanan yöntemlerdir.
Banner olarak tabir edilen web reklamları genelde tanıtılan ürünün görüntüsünün çok ziyaret
edilen web sitelerine konmasıyla yapılmaktadır. İnternet reklamlarının en cazip tarafı,
ziyaretçilerin reklam karşısında ilgi duyduğunu belirtmek veya bilgi talep etmek için tek
yapması gereken ekrandaki ilgi duyduğu kısmın imajlarına tıklamaktır. Telefonla aramak
veya ürünün örneğini gidip yerinde göstermek gibi zahmetli işlere gerek kalmamaktadır.
Banner reklamlarının temel amacı, web sitesine yönelen kullanıcı trafiğini artırmak suretiyle
sitenin çok sayıda müşteriye ulaşmasını sağlamaktır. Bu sayede marka bilinirliğinin
artmasına yardımcı olur. Bunun yanında alışverişe imkân verme, müşterilerin doğrudan
etkileşmesine yardımcı olma, müşteriyi elde tutma gibi avantajlar sağlarlar. E-posta listelerine
gönderilen ve herhangi bir ürünü, hizmeti ya da işletmeyi tanıtan mesajlar internet ortamında
sık kullanılan bir reklam yöntemidir.
E-posta yoluyla yapılan reklam çalışmasında, mesaj içeriklerinin doğru belirlenmesi
ve hedef kitlenin iyi tanımlanması gerekmektedir. Ölçülebilirliğin yüksek olması ve
gönderimlerin doğrudan istenilen müşteri profillerine yapılabilmesi, e-posta reklamlarının
önemli özellikleri arasında yer almaktadır ve böylece müşteri bağlılığı sağlamada direkt bir
etki yaratabilir. Online sponsorlukta destek veren bir markanın ismi web sayfasının içerisinde
bir bölüm olarak veya sponsor listesinin içinde afişe edilir. Online sponsorlukta, sponsor
ismini tıklayan kişinin doğrudan sponsora ait web sayfasına yönlendirilerek sponsor
marka/firma hakkında daha detaylı bilgiye ulaşılması sağlanır. Elektronik ortamda yarattığı
sinerjik işbirliği ile sponsorluk halen giderek yaygınlaşan bir e-reklamcılık faaliyeti
niteliğindedir. Doğru web sitelerinde ve doğru müşteri hedef kitlelerine uygulanması
koşuluyla, burada belirtilen e-reklam yöntemlerinin hepsi etkin e-marka yönetimini
destekleyen temel uygulamalardır.
5. E-Pazar Araştırmaları ve Promosyonlar
Pazar ve pazarlama araştırmalarında var olan zaman ve mekan sorunu ortadan
kalkmakta, çok büyük çaplı araştırmalar daha kısa zamanda ve daha düşük mâliyetle
gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda kişisel satış, satış geliştirme, reklam ve benzeri
uygulamalar da nitelik değiştirmektedir.
6. E-Müşteri ilişkileri
Pazarın müşteri odaklı olmaya başlaması ve teknolojik uygulamaların da bunu
desteklemesiyle müşterilerin pazara hâkimiyetleri artmıştır.
Rekabetin artması ve müşterilerin her geçen gün daha fazla talepkar olması yaşanan
değişimin önemli faktörlerindendir. İnternet uygulamaları sayesinde işletmelerin iletişim
engellerini aşmaları ve yenilikleri izlemeleri giderek kolaylaşmaktadır. Sonuçta müşteri
ilişkileri de basitleşmekte ve nitelik değiştirmektedir. Veri tabanına dayalı müşteri ilişkileri
yazılımları sayesinde daha hızlı ve daha etkin müşteri ilişkileri uygulamalarına geçilmektedir.
Bu yolla pazardan geri bilgi akışının elde edilmesi çok kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Aynı
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şekilde, müşteri bazında profil oluşturma avantajıyla her bir düzenli ziyaretçi için ayrı bir
proje yaratma olanağı sağlanmaktadır.
7. E- İletişim
Değer yaratma sürecinde iletişim, işletme ile müşteri arasındaki bağları güçlendirmek
için kullanılan etkili bir araçtır. Kâğıt üzerinden iletişim stratejileri ve hatta televizyon ile
internet üzerinde iletişim stratejileri arasında önemli farklar vardır. En kısa yoldan bunun
nedeni şöyle gösterilebilir: internet özel bir medya sayılır ve web sayfaları çok sayıda
ziyaretçi aldığı halde sadece bir kaç kişinin ilgisini çeker. Bugün işletmelerin iletişim ve
pazarlama stratejilerinin yeni bir boyutundan söz etmekteyiz. İyi yapılandırılmış bir site
internet üzerinde çarpıcı bir pazarlama ve iletişim stratejisi olarak düşünülür. Bu bağlamda
diğer dikkat çekici bir konu da internet kullanıcılarının genelde nitelikli demografik
özelliklere sahip olmasıdır. Yapılan araştırmalar internette hedef kitlenin, kolay ulaşılabilir,
mesajları kolay algılayabilir, olumlu niteliklere sahip bir kitle olduğunu ortaya koymaktadır.
8. Güvenilirlik – Güvenlik
Bazı araştırmacılar yeni dijital ekonomide marka yönetiminin öneminin azaldığını
belirtirken, diğerleri bilgi kaynaklarına erişimin artmasıyla müşteriler gözünde markanın
kendisinin sağladığı değerin önemini vurgulamaktadır. Bu bulgulardan yola çıkarak marka
yönetiminin düşük değerli sıkça satın alınan ürünler için önemini kaybederken (bu noktada
fiyatın ön plana çıkması söz konusu), özellikle yüksek değerli, farklı ve sık alınamayan
ürünlerde daha ön plana çıktığı söylenebilir. Benzer şekilde geleneksel marka yönetimine
göre bazı farklılıklar gösteren e-marka yönetiminde ön plana çıkan konulardan biri
"güven”dir. Gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, e-marka güvenilirliği,
marka ismine, sağlanan bilgiye, mevcut güvenlik önlemlerine, kişisel bilgilerin korunmasıyla
ilgili gösterilen hassasiyete ve geçmiş tecrübelere dayanmaktadır.
9. Teknolojik alt yapı
Sistemin içerik ve hedeflere uygun marka yönetimi yapabilme zenginliğinin ve
kalitesinin yanında sistemin teknolojik alt yapısının kalitesi de e-marka yönetiminin başarısını
direkt etkiler. Sistemin gerçek zamanlı veri transferine imkân tanıması ve müşterilerle
kesintisiz iletişim kurmayı desteklemesi çok önemlidir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, internet kullanımının da yaygınlaşması ile birlikte ticari faaliyetler için
de bir ortam haline gelmiş olan ve e-ticaret olarak incelenen konular perspektifinde marka
yönetimi süreci incelenmiştir. Faaliyette olunun tüm pazarlarda marka yönetiminin önemi
ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden elektronik – dijital alanlar da marka yönetimi bu bakış açısı ile
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Elektronik medya ile yapılan pazarlama çalışmaları nasıl isimlendirilmektedir?
a) Gerilla Pazarlama

b) İnteraktif Pazarlama

c) Yerinde Pazarlama

d) Postmodern Pazarlama

2) “Bir ürün ya da hizmetin tüm pazarlama faaliyetlerinin bilgi teknolojileri ve internet
kanalıyla yürütülmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Yerinde Pazarlama

b) Gerilla Pazarlama

c) Elektronik Pazarlama

d) Postmodern Pazarlama

3) Aşağıdakilerden hangisi e-pazarlamada önemli yeri olan web sitelerini ziyaret edenlerin
tekrar ziyaret etmesini sağlayan en önemli özelliklerden değildir?
a) Yüksek Kaliteli İçerik

b) Kullanım Kolaylığı

c) Hız

d) Görsel Zenginlik

4) Aşağıdakilerden hangisi elektronik pazarlamanın avantajları arasında yer almaz?
a) Performans ölçülebilir
b) Tüketiciler ürünlere fiziksel olarak dokunamaz
c) Marka bilinirliğinin artmasına yardımcı olur
d) Ürünlerinize daha kolay ulaşılabilmesini sağlar

5) Aşağıdakilerden hangisi elektronik pazarlamanın dezavantajlarından biridir?
a) Çok alternatif olduğu için fark edilemeyebilir
b) Arayan kişinin karşısına çıkmasıyla hedefli pazarlama yapılabilir
c) Yeniden pazarlama yapılabilir
d) Doğru hedef kitleye göre reklam verilebilir

6) E-marka yönetiminin başarılı olmasında öne çıkan temel kavramlar dokuz ana başlıkta
toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Güvenilirlik – Güvenlik

b) E-Müşteri ilişkileri

c) E-Reklam

d) Duyulara hitap etme
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7) “Tüketicilerin işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde doğrudan etki
yaratabilmelerini sağlaması” e-marka yönetiminin hangi özelliğidir?
a) Karşılıklı Etkileşim (İnteraktiflik)

b) Kişiye Özel Üretim - Kişiselleştirme

c) Zengin İçerik

d) Güvenilirlik – Güvenlik

8) “Müşterilerin kişisel istekleri en kısa zamanda öğrenilmekte ve buna uygun mal ve
hizmetlerle birlikte marka yönetim stratejileri sunulması” e-marka yönetiminin hangi
özelliğidir?
a) Karşılıklı Etkileşim (İnteraktiflik)

b) Kişiye Özel Üretim - Kişiselleştirme

c) Zengin İçerik

d) Güvenilirlik – Güvenlik

9) “Tanıtılan ürünün görüntüsünün çok ziyaret edilen web sitelerine konmasıyla yapılan” ereklam türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Spam

b) E-posta

c) Banner

d) Sponsorluk

10) “İnternet uygulamaları sayesinde işletmelerin iletişim engellerini aşmaları ve yenilikleri
izlemeleri giderek kolaylaşmaktadır” bu durum e-marka yönetiminin hangi özelliğini
uygulanabilir kılmaktadır?
a) E-Müşteri ilişkileri

b) Kişiye Özel Üretim - Kişiselleştirme

c) Zengin İçerik

d) Güvenilirlik – Güvenlik

Cevaplar
1) b , 2) c , 3) d , 4) b, 5) a, 6) d, 7) a , 8) b , 9) c, 10) a
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13. Marka Koruması ve Tescili
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, marka koruması ve tescili ele alınarak açıklanmaktadır. Marka tescil
süreci ve marka koruma ile ilgili kullanılan kavramlar irdelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Marka koruması ve tescili kavramları denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Marka tescili hukuki koruma sağlar ama pazar başarısı için fazlası gerekir” yargısını
tartışınız.
3) “Taklit markalar varken gerçeklerini almaya gerek yoktur” yargısını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Marka koruması ve
tescili, içeriği ve Marka İleride yer alan konularda
koruması ve tescili bulunan kavramlar hakkında
ilişkisine
temel oluşturulmaktadır.
değinilmektedir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
• Marka Kanunu
• Marka koruması ve tescili
• TPE
• WIPO
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Giriş
Günümüzde markaların pazarda rekabet dışında karşılaştıkları en önemli sorunların
başında markların izinsiz ve usulsüz olarak başkaları tarafından kullanılması gelmektedir.
Markaları korumak için yapılan düzenleme haksız rekabetin önüne geçerek ulusal ve
uluslararası düzeyde markalara koruma sağlama amacını güder. Markanın bu koruma altına
girebilmesi için öncelikle tescil edilmesi gerekir. Bu bölümde marka tescili konusu ele
alınarak irdelenecektir.
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13.1. Marka Koruması ve Tescili
Markanın temel işlevlerinden biri ayırt edicilik bir diğeri de tanınmaya yardımcı
olmasıdır. Bu nedenle markaların tüketicilere verdiği güvenin sağlanmasında markanın doğru
ellerde olduğundan emin olmak gerekir. Taklit markalar hem üreticiye hem tüketiciye hem de
ekonomiye önemli zararlar vermektedir. Bu zararın önüne geçmek ve marka korumasını
sağlamak amacı ile ülkemizde ve uluslararası alanda bir dizi kurumlar ve kanunlar kabul
edilmiştir.
Türkiye'de sınaî mülkiyet alanındaki hukuki düzenlemeler, 1870'li yıllara kadar
uzanmaktadır. 1871 tarihli “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname”
ve 1879 tarihli "İhtira Beratı Kanunu” marka ve patent konularında Türkiye’de yasal
korumanın temelini teşkil etmektedir. Bu düzenlemeler ile Türkiye, sınaî mülkiyet haklarında
koruma sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Daha sonraki yıllarda "Sınaî
Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Bir Birlik Oluşturulması Hakkındaki Paris
Sözleşmesi’ne 1925 yılında katılım sağlanmıştır.
1965 yılında 551 sayılı eski “Marka Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ve 1976 yılında
“Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması”na katılım, Türkiye'de sınaî
mülkiyet hakları koruması alanındaki önemli adımlar arasında yer almaktadır. 24 Haziran
1994 tarihinde, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) kurulması,
sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. 544 Sayılı KHK'nın günümüz
koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 19 Kasım 2003 tarihinde
“5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır.
Aşağıdaki tabloda konuyla ilgili mevzuat görülebilir:

Tablo 13.1: Ulusal Marka Mevzuatı
Marka KHK

556 Sayılı
Kararname

Markaların

Korunması

Hakkında

Kanun

Hükmünde

Marka
Yönetmelik

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Kanun

Hükmünde

Sınıflandırma
Tebliği

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına
İlişkin Tebliğ

Tanınmışlık
Esasları

Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması
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Tablo 13.2: Uluslararası Marka Mevzuatı
Marka Kanunu Anlaşması
Madrid Yönetmelik

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin
Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin
Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik

Madrid Temel Bilgiler

Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların
Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün
Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler

Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan
kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları
gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.
Marka Koruması ve Tescili
Marka koruması tescil yoluyla elde edilebilir. Bir markanın tescil ettirilmesi, özellikle
aynı ya da karıştırılabilecek şekilde benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde koruma
sağlayacaktır. Birçok kimse, ticari unvanının ve ticari işletmenin ticaret sicilinde tescilinin,
eşzamanlı olarak marka koruması anlamına geldiğini düşünmektedir. Bu çok yaygın bir yanlış
düşüncedir. Firmanın ticaret sicile kaydı, marka koruması sağlamaz. Bir firmanın ticari
unvanı şirketin yasal yapısını tanımlarken; marka, şirketin ürününü/ürünlerini benzerlerinden
ayırt etmeye yarar.
Marka Tescili Zorunlu mudur?
Marka tescili zorunlu olmamakla birlikte, tescil, sahibinin marka üzerindeki haklarını
ispatlayan ve koruyan en önemli araçtır. Bu nedenle bütün dünyada marka tescili önemle
tavsiye edilmektedir.
Hangi Markalar Tescil Ettirilebilir?
1. Ortak Marka; üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal
veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
2. Garanti Markası; marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o
işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti
etmeye yarayan işarettir.
3. Ticaret Markası; bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka
işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
4. Hizmet Markaları; bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden
ayırt etmeye yarayan işarettir.
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Marka Tescil Hakkı
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler,
• Türkiye’de sınai veya ticari faaliyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
• Paris Sözleşmesi’ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na üye
ülke vatandaşları veya bu ülkelerde ikamet eden ya da; ticari veya ticari/sınai faaliyette
bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kanunen veya fiilen marka koruma hakkı
veren ülke vatandaşları, Türkiye’de marka tescili elde etme hakkına sahiptir.

13.2. Marka Tescil Süreci
Marka tescil süreci Türk Patent Enstitüsüne yapılan başvuru ile başlar. Aşağıda marka
tescil süreci aşamaları görülmektedir.
Şekil 13.1: Ulusal Marka Tescil Süreci

Marka Tescil Başvurusu
Marka tescili için usulüne uygun olarak doldurulmuş olan form dilekçe ile Türk Patent
Enstitüsü’ne başvuruda bulunmak gereklidir. Ancak öncelikle tescil edilmesi istenen
markanın sektörlere göre hangi mal/hizmet sınıflarında yer aldığının tespit edilmesi gereklidir.
Sınıfların tespiti için ilk önce firmanın faaliyet gösterdiği ana sektörün belirlenmesi, daha
sonra ana sektörle ilgili ürün ve hizmetlerin tespit edilmesi gerekecektir. Sınıfları belirlerken
firmanın ileride gerçekleştirmeyi düşündüğü olası ürün ve/veya hizmetlerin de göz önünde
bulundurulması faydalı olacaktır. Aksi halde ileriki dönemlerde firmanın yeni alanlara
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yönelmesi durumunda tescil için yeniden müracaat edilmesi gerekecektir. Faks ile yapılan
marka başvuruları kabul edilmemekte, başvuruların şahsen, posta veya elektronik imza ile
internet ortamında yapılması gerekmektedir. Marka tescil başvuru formu üzerindeki başvuru
sahibi bölümüne birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin ad veya unvanının yazılması suretiyle
aynı markayı birden fazla gerçek ya da tüzel kişi kullanabilir.
Tescil talebinde bulunulacak markanın, daha önce başkası adına tescil ya da başvuruya
konu olup olmadığı ön araştırma ile öğrenilebilir. Ön araştırma işlemi ücret karşılığı Türk
Patent Enstitüsü’nden talep edilebileceği gibi, Türk Patent Enstitüsü’nün internet sayfasından
da yapılabilir.
Marka Tescil Başvurusunda Gerekli Belgeler
Marka tescil başvurusunun geçerli olabilmesi için;
•
•
•

“Bilgisayarda veya daktilo ile doldurulmuş form dilekçe”,
“5 adet marka örneği”,
“Marka başvuru ücreti dekont aslı”nın

Türk Patent Enstitüsü’ne teslim edilmesi zorunludur. Ortak marka veya garanti
markası başvurularında ise ayrıca yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış
teknik şartnamenin teslimi gerekmektedir.
Marka Tescil İşlemlerinde Vekil Kullanma Zorunluluğu Var mıdır?
Türk Patent Enstitüsü nezdindeki marka işlemlerinde, Türkiye'de ikamet etmekte olan
gerçek ve tüzel kişiler için vekil kullanma zorunluluğu yoktur. Başvuru sahipleri marka ile
ilgili işlemleri bizzat kendileri yapabilecekleri gibi vekil aracılığı ile de yapabilirler. Ancak,
konu hakkında bilgi sahibi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin yanlış işlemler yaparak
muhtemel hak kayıplarına uğramamaları için marka vekili kullanmaları tavsiye edilebilir.
Enstitü nezdinde yapılan işlemlerde atanacak vekillerin Enstitü tarafından yetkilendirilmiş ve
vekil sicilinde kayıtlı olması gerekmektedir Türkiye'de ikameti olmayan gerçek ve tüzel
kişilerin Enstitü nezdindeki her türlü işlemlerini vekil aracılığıyla yapmaları zorunludur.
Rüçhan (Öncelik) Hakkı
Marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden birinden yapılmış bir
başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan veya gösterimden
doğan bir haktır. Bu hak ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde
kullanılmalıdır. Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan hakkı sona erer.
Markanın Koruma Süresi
Marka tescili başvurusu herhangi bir itiraz gelmediğinde 10-12 ay içerisinde tescil ile
sonuçlanır. Tescil edilen bir marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korumadan
yararlanır. 10’ar yıllık sürelerle yenilenmek suretiyle tescilli bir markanın sınırsız bir süre ile
korunması mümkündür. Yenileme talebi koruma süresinin sona ermesinden önceki 6 ay
içerisinde yapılır. Bu süre içerisinden yenileme talebi yapılmayan markalar için, ek ücret
ödemek şartıyla, 10 yıllık sürenin sona ermesinden sonraki 6 aylık süre içerisinde de yenileme
talebi yapılabilir. Tescilli bir markanın üzerindeki tescilden doğan haklar; markanın 10 yıllık
koruma süresi sonunda yenilenmemesi, marka haklarından vazgeçmesi ya da markanın
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mahkemece hükümsüz kılınması hallerinde sona erer. Ayrıca kesintisiz olarak 5 yıl süre ile
kullanılmayan veya tescile engel bir durumun varlığına rağmen tescil edilmiş bulunan
markalar mahkeme kararı ile hükümsüz kılınabilir. Marka tescil edildikten sonra iyi ya da
kötü niyetle de olsa benzer isim, şekil veya logolar ile müracaatları yapılabilir. Bunun için
marka sahiplerinin Türk Patent Enstitüsü’nün aylık olarak yayınladığı resmi markalar
bültenini izlemeleri ve kendi markalarına benzer olan markalara itiraz süresi içerisinde itiraz
etmeleri gerekmektedir. Aksi halde bu markaların tescili kesinlik kazanacak, bu durumda
markanın iptali için yasal yollara başvurmak gerekecektir.
Markanın Ret Olması veya Kısmi Ret Olması Ne Demektir?
Müracaatı yapılan her markanın tescil edileceği söylenemez. Tescil süreci; inceleme,
araştırma, değerlendirme ve yayın süreçlerinden oluşan uzun bir süreçtir. Müracaat edilmeden
önce marka için ön araştırma yapılması önemlidir. Türk Patent Enstitüsü’nün sayfasından
yapılacak olan araştırmalarda, hâlihazırda Enstitü’nün incelemesinde olan markalar
görünmemektedir. Ancak gerçek veya tüzel kişinin tescilli markaları incelemesi ve tescilini
yaptırmak istediği markanın benzeri ya da aynısı olan tescilli markalardan gelebilecek
itirazlardan markasını koruması mümkündür. Çünkü bu itirazlar neticesinde marka
müracaatının ret olması (markanın iptal edilmesi), ya da kısmi ret olması (müracaat edilen
emtialardan bir kısmının çıkartılması) mümkündür. Marka itiraz işlemleri de marka tescil
işlemleri içerisinde büyük önem taşımaktadır. Marka itiraz işlemleri 2 başlık altıda
toplanabilir:
1.Enstitü kararlarına itiraz
Tescil başvurusunda bulunulmuş bir marka, Türk Patent Enstitüsü Uzmanları
tarafından 556 Sayılı KHK’nin 7.ve 8. maddelerine göre incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme
sonucunda markaya ret veya kısmi ret kararları verilebilmektedir. Bu kararlara tebliğ
tarihinden itibaren 2 ay içerisinde itiraz etme hakkı söz konusudur.
2.Bülten İtirazları
Marka, uzman incelemesinin ardından 3 ay süresince Resmi Marka Bülteninde
yayınlanır. Bu süre içerisinde 3’üncü kişilerin marka başvurusuna itiraz etme hakkı vardır. Bu
itirazlar genelde benzerlikten kaynaklanan itirazlar olmaktadır. Böyle bir itiraz ile
karşılaşıldığında itiraza cevap verme hakkı mevcuttur. İtiraz dosyası ve karşı savunma
“Yeniden Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilmeye alınır ve marka kabul, ret
veya kısmı ret kararları çıkar. Yeniden Değerlendirme Kurulu’nun kararlarına da ayrıca itiraz
etme hakkı mevcuttur.
Marka Tescilini Engelleyen Temel Sebepler
Marka seçiminde markanın tescilini engelleyen sebepleri dikkate almak önemlidir.
Marka tescili için yapılan başvurular, aşağıdaki durumlarda “mutlak nedenler” olarak
adlandırılan gerekçelerden dolayı reddedilir:
• Ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler,
• Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya
daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek
kadar benzer olan işaretler,
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• Tescili talep edilen mal veya hizmetler için cins, çeşit vasıf, kalite, miktar,
amaç, değer, coğrafi kaynak belirten işaretler,
• Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya
ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya
esas unsur olarak içeren markalar,
• Tescili talep edilen ürünün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir
teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, malın şeklini veya mala asli değerini
veren işaretler,
• Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi
konularda halkı yanıltıcı nitelikteki işaretler,
• Ülke bayrakları, WIPO Uluslararası Patent Bürosu’na korunması için iletilmiş
olan ordu veya hanedanlık armaları, ülkelerin ve uluslararası kurumların damgaları ve
amblemleri,
• Dini değerleri ve sembolleri içeren işaret ve adlandırmalar,
• Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı işaret ve adlandırmalar marka olarak
tescil edilemez.

13.3. Markaların Uluslararası Tescili
Bütün sınai mülkiyet haklarında olduğu gibi marka tescili ve koruması da ulusal
nitelikli haklardandır. Dolayısıyla, tescilli bir marka için tescilden doğan haklardan sadece
tescil edildiği ülke sınırları içerisinde yararlanılabilir. Diğer ülkelerde de tescilin sağladığı
haklardan yararlanabilmek için markaların faaliyette bulunulan bütün ülkelerde ayrı ayrı tescil
edilmeleri gerekir. Türkiye 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren markaların uluslararası tesciline
ilişkin Madrid Protokolü’ne taraf olduğu için; Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler
veya Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunanlar, Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla
Madrid Protokolü’ne taraf olan 79 ülkede ve Avrupa Topluluğu Markası başvurusunda
bulunabilirler.
Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan başvurular tescil talep edilen her bir ülkede
ayrı ayrı incelenerek, tescil edilip edilmeyeceğine ilgili ülke yasaları çerçevesinde karar
verilir. Dolayısıyla, başvurular tescil talep edilen bazı ülkelerde tescil edilirken bazılarında
reddedilebilir.
Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası başvuru talebinde bulunabilmek için
Türkiye’de tescilli ya da başvuru halinde bir markaya sahip olunması ve uluslararası
başvurunun bu markayla uyumlu bir şekilde yapılması gereklidir. Uluslararası başvuru 5 yıl
süre ile ulusal markaya bağımlıdır ve ulusal markanın reddi, iptali ya da hükümsüzlüğü gibi
durumlarda uluslararası tescil iptal edilir.
Madrid Sistemini kullanmanın avantajları;
• Tek bir ücret ödeyerek,
• Tek bir dilde,
• Tek bir başvuruyla sisteme taraf olan ülkelerin tamamında geçerli başvuru
yapabilme imkânı vermesidir. Uluslararası marka ile ilgili daha sonraki işlemler de tek
bir işlemle yürütülür.
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Topluluk Markası (CTM); Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerin tamamında geçerli olan
bir marka sistemidir. İnceleme ve tescil işlemleri Topluluk Marka ve Tasarım Ofisi (OHIM)
tarafından yürütülmektedir. Topluluk Markası başvuruları doğrudan Topluluk Marka ve
Tasarım Ofisi’ne, Topluluğa Üye Ülke Marka ve Patent Ofisleri’ne üye ülkelerde geçerli eşit
haklar sağlamaktadır.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, en az marka oluşturma ve marka yönetim süreçleri kadar önemli olan
marka tescili üzerinde durulmuştur. Bu bölüme kadar marka oluşturma ve marka yönetim
süreçleri üzerinde durulmuş, ne kadar zor ve maliyetli süreçler olduğu görülmüştür. Tescil
edilmemiş marka için tüm bu çabalar boşa gidecektir. Bu bölümde de marka tescilinin önemi
ve tescil süreçleri bu perspektifle değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiyede marka haklarının korunmasına yönelik ilk yasal düzenlemeler ne zaman
yapılmıştır?
a) 1800-1850

b) 1851-1900

c) 1901-1950

d) 1951-2000

2) Türkiyede marka haklarının korunmasının temelini oluşturan ilk yasal düzenleme olan
“Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname” ne zaman oluşturulmuştur?
a) 1871

b) 1879

c) 1925

d) 1965

3) Türkiyede “Marka Kanunu” hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
a) 1871

b) 1879

c) 1925

d) 1965

4) Türk Patent Enstitüsü (TPE) hangi yıl kurulmuştur?
a) 1925

b) 1965

c) 1976

d) 1994

5) “Bir firmanın ………………… şirketin yasal yapısını tanımlarken; …………………,
şirketin ürününü/ürünlerini benzerlerinden ayırt etmeye yarar” boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) Markası / Ticari Unvan

b) Ticari Unvanı / Marka

c) Anlaşmaları / Üretim

d) Türü / Ambalaj

6) Aşağıdakilerden hangisi tescil ettirilebilecek markalar arasında yer almaz?
a) Ortak Marka

b) Üretim Markası

c) Ticaret Markası

d) Hizmet Markaları

7) “……………..; bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin
mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Ortak Marka

b) Garanti Markası

c) Ticaret Markası

d) Hizmet Markaları

8) Yenilenmeyen marka tescilinin geçerlilik süresi ne kadardır?
a) 1 yıl

b) 5 yıl

c) 10 yıl

d) 20 yıl
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9) “Marka tescil başvurusu, Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerden birinden yapılmış bir
başvuruya veya resmi sergilerdeki gösterime dayanıyorsa, ilk başvurudan veya gösterimden
doğan bir haktır” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) İlk başvuranın korunması hakkı

b) Marka korumasının evrenselliği

c) Rüçhan (Öncelik) hakkı

d) Fikri mülkiyet hakkı

10) Türkiye markaların uluslararası tesciline ilişkin Madrid Protokolü’ne hangi yıl taraf
olmuştur?
a) 1965

b) 1976

c) 1994

d) 1999

Cevaplar
1) b , 2) a , 3) d , 4) d, 5) b, 6) b, 7) c , 8) c , 9) c, 10) d
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14. Markanın Tarihsel Gelişimi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, tarihsel perspektiften nasıl geliştiği ele alınarak açıklanmaktadır.
Markanın farklı uygarlıklardaki gelişim süreci ele alınarak irdelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Markanın tarihsel süreci denildiğinde aklınıza neler gelmektedir?
2) “Markanın gelişimi Sanayi Devrimi ile başlar ” yargısını tartışınız.
3) “Ülkemizde markalaşmanın öneminin geç anlaşılmasının sebebi Sanayi Devrimi
gerçekleştirmemiş olmamızdandır ” yargısını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Markanın
tarihsel
gelişimi
ve
farklı İleride yer alan konularda
uygarlıklarda
bulunan kavramlar hakkında
markalaşma çabaları ele temel oluşturulmaktadır.
alınarak açıklanacaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Açıklamalar ve karşılaştırmalar
ile
konuların
daha
iyi
anlaşılması
sağlanmaya
çalışılmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Markanın Tarihi
Ortaçağda Markalaşma
Avrupa Ülkelerinde Markalaşma
Türkiye’de Markalaşma
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Giriş
Markalaşma çalışmalarını doğru anlamak için tarihsel perspektiften çeşitli uygarlık
düzeylerinde marka alanında yapılan çalışmalara bakmak gerekir. Bu bölümde markanın
tarihsel gelişimi çeşitli uygarlıklar ve ülkeler düzeyinde ele alınarak irdelenecektir.
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14.1. Markanın Tarihsel Gelişimi
Marka, TDK’ya göre İtalyanca kökenli bir kelime olarak geçiyor ama İngilizce
“Mark” (işaret) kelimesinden İtalyancaya geçtiğini kabul etmek gerekir. 19. yüz yılda
Amerikalılar markalama süreci için “burning their mark/ dağlayarak işaretlemek” kalıbını
kullanıyor. Günümüzde ise İngilizcede marka kavramının karşılığı olarak “Brand” kelimesi
kullanılıyor. Brand ise etimolojik olarak “burning their mark” sürecine verilen isimdir.
Dağlayarak işaretleme sürecini ne için kullanıldığını araştırdığımızda ise karşımıza 19.
yüzyılda hayvancılık ile uğraşan Amerikalılar çıkıyor. Çiftlik sahipleri hayvanları mera ve
pazarda bir birine karışmasın diye hayvanlarını kendilerine has işaretler ile dağlıyor. Böylece
ortak mera alanlarında ve pazarda hayvanlar birbirine karışmamış oluyor. Bu işlemler
alıcıların lehine bir sonuç doğuruyor çünkü doğal olarak belirli çiftliklerin yetiştirdiği
büyükbaş hayvanlar diğerlerine oranla daha sağlıklı ve daha iyi et yağ dengesine de sahip
oluyor.
Bir süre sonra alıcılar bu çiftliklere ait büyükbaş hayvanları diğerlerine tercih etmeye
başlıyor. Hatta alıcılar bu çiftliklerin büyükbaş hayvanları için emsallerine göre daha fazla
ücret ödeyip satın almaya başlıyor. Özetle bazı çiftliklere ait sığırlar daha çok rağbet görüyor,
bu bağlamda Amerikalılara göre markanın temelleri hayvanların dağlanması ile ayırt edici bir
özellik kazanması ve bazı çiftliklerin yetiştirdiği hayvanlarının daha fazla rağbet görmesiyle
başlıyor.
Marka hakkının tarihi gelişmesi, diğer entelektüel mülkiyet türlerinden daha geriye
gitmektedir. Arkeologların bulduğu M.Ö. 5000 yıllarına taş devrine ait topraktan yapılmış
eşyaların üzerine işaretler (markalar) yapıldığı görülmüştür. Bu ilkel markalar, üretenini değil
de, daha çok eşyanın sahibini belirlemekte ve bir tür orijin fonksiyonunu ifade etmekteydi.

14.2. Farklı Uygarlıklarda Markanın Gelişimi
Bu kısımda; “Eski Mısır ve Mezopotamya’da”, “Eski Yunan ve Roma’da”, “Orta
Çağ’da”, “Fransa’da ve İngiltere’de”, “Amerika’da” ve son olarak ülkemizde markanın tarihi
gelişimi ele alınarak açıklanmaktadır.

Eski Mısır ve Mezopotamya’da Markanın Tarihi
Eski Mısır’da kral mezarlarından çıkarılan, M.Ö. 3200 yıllarına ait pişirilmiş çamur
topraktan yapılmış gereçlerin üzerinde bulunan markalar, bu ürünlerin üretim kaynağını
belirlemekteydi. Amaç, kusurlu ürünleri üretip pazarlayanları tespit edip cezalandırmaktı. Bu
durumda, o zamanlarda, ticaret alanına dahil hizmetlerin çoğunluğu köleler eliyle yapılmakta
olduğundan, sonuçta cezalandırılan sahibi değil de çoğunlukla çalıştırılan talihsiz kölelerden
biri olmaktaydı. Yine M.Ö. 3000 yıllarında, Mezopotamya’da, Sümer kentlerini de, ürünlerin
imal edeni ile satımını yapanlarını gösteren, silindir şeklinde bir tür marka fonksiyonu ifade
eden, mühürler kullanılmaktaydı.
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Eski Yunan ve Roma’da Markanın Tarihi
Eski Yunan’da Girit Knosos’ta, M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan tersine
biçimlendirilmiş taştan yapılmış mühür şeklinde markalar bulunmuştur. Bu mühür markalar,
çömlekten yapılan eşyaya uygulanmaktaydı. Yine Eski Yunan’da, aynı şekilde Korint kendi
yakınlarında, M.Ö. 2000 yıllarında yapılmış yapımcının markasını taşıyan markaların
uygulandığı ev gereçleri toprak altından çıkarılmıştır.
Ancak, Roma uygarlığı, M.Ö. 500 ve M.S. 500 arası döneminde günlük hayatın her
safhasında ve her alanında markaları bolca kullanan bir ekonominin varlığını gösteren
belgeleri bize ulaştırmıştır. Latin literatüründe, peynir, şarap, lamba, ilaç ve cam kaplara
uygulanan markalardan çokça söz edilmektedir. Çoğunluğu çömlekten yapılmış, ev
gereçlerinde ve sair emtiada uygulanmış 6000 farklı türde marka tespit olunmuştur. Bu
markalar genelde, resim, hayvan, arı, arslan ve kalp şekillerinde oluşturulmuş bulunmaktaydı.
Bu markalar günümüz markalarına şaşılacak derecede benzemekteydi.
Örneğin, gaz lambalarının yapımcısı, Markus Rutilus Lupus, ürünlerinde ticaret
markası olarak, kurt başı dizaynını uygulamakta ve kullanmaktaydı. Yapımcı Markus Rutilus
Lupus’un soyadı olan “Lupus” Latin dilinde kurt anlamına gelmekteydi.
Orta Çağda Markanın Tarihi
M.Ö. 5. Asırla, Roma İmparatorluğunun çöküş tarihi olan, 2. asır arasındaki devirde
ticaret markalarına ait yeterli bilgilere rastlanmamaktadır. Ancak, bundan sonra, Avrupa da
birçok türde ürün ve eşya üzerine, ticaret markalarının yaygın olarak kullanılmış olduğu
görülmektedir. Esnaf ve sanatkâr kuruluşlarının kontrolü altında marka bu kuruluşlarca, alıcı
topluma garanti edilen, kalite standardını sağlamak suretiyle garanti fonksiyonunu ve ayrıca
üreticisini belirtmekte olduğundan dolayı da orijin fonksiyonunu ifa etmekteydi.
Fransa’da ve İngiltere’de Markanın Tarihi
Fransa’da da Avrupa kıtasında da marka hukuku gelişmelerine paralel gelişmeler
gözlenmiş, meslek denetiminde, üretici ve pazarlamacılarla, “tacir markaları” kullanılmıştır.
Bu markalar ürünü üreteni değil de, satıcının güvenilirliğini göstermekteydi. 1824’te mamul
eşya üzerine konan adlar, 1857’de Fabrika ve Ticaret Markaları Kanunları kabul edilmiştir.
İngiltere’de, markalarla ilgili en eski yasal düzenleme, II. Henry zamanında 1266’da,
çıkarılan bir kanundur. Bu kanun hükümlerine göre her fırıncının ürettiği ekmeklerin
üzerlerinde bir markasının bulundurulması zorunluydu. 1373’de çıkarılan bir kararname,
Londra’da faaliyet gösteren şişe yapımcılarına ürettikleri şişe ürünleri üzerine ferdi
markaların uygulama zorunluluğunu getirmişti.
İngiltere’de görülen en eski tarihli marka davasında (1452), bir sanatkârın dul eşine
bıçakçı olan kocasının sağlığında, sahip olduğu markayı kullanmasına izin verilmişti. 1619’da
görülen en eski markaya tecavüz davasının konusunu; bir konfeksiyoncunun markasının, bir
diğer konfeksiyoncu tarafından üretilen kalitesiz ürünlerde kullanılması uyuşmazlığı
oluşturmuştur. Ancak 19. asırda marka hakkı diğer haklar gibi, devir temlik olunabilecek ve
korunabilecek bir mülkiyet tür ve hak olarak kabul edilmiştir.
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Amerika’da Markanın Tarihi
Amerika’da İngiltere’de olduğu gibi, ilk ticaret markaları, sürüleri damgalama ve süt
dağıtımlarını gösterme aracı olarak kullanılmıştır. İlk marka uyuşmazlığı davası, 1837’de
Massachussetts eyaletinde görülmüştür. Daha sonra Federal seviyede, ilk marka davası da
yine aynı eyalette 1870 tarihinde karara bağlanmıştır. Bu davaların konusunu, bir İngiliz
üreticisinin marka hakkında bir Amerikan vatandaşı tarafında tecavüz edilmesi olayı teşkil
edilmiştir.
Ticaret Markalarının düzenlenmesi, 1870, 1905 ve 1920 yıllarında yapılan kanunlara
konu olmuş ve nihayet bugün yürürlükte olan ve (1988) “Lanham Act” olarak bilinen
markalar kanunu çıkarılmıştır.
Bugün ticaret markası, emtianın (genelde) kaynağını belirleyen bir sembol görevi
yapmaktadır. Bilindiği gibi 19. asrın ortalarından itibaren mal ve hizmetler alanında büyük
üretim (mass production) safhasına geçilerek, büyük ölçüde mal ve hizmet dağıtımı,
pazarlanması (marketing) gerçekleştirilmiş, işte bu oluşumla birlikte, markanın mal ve
hizmetlerinin üretim ve dağıtımında ne derece büyük önemi olduğu anlaşılmıştır. Artık
tüketici bilmektedir ki, aynı marka altında üretilen veya pazarlanan mal veya hizmet aynı
kaliteye sahiptir. Çünkü mal veya hizmetin kontrolü aynı firmanın-kuruluşun kontrolü
altındadır. Amerika’nın Federal Yüksek Mahkemesi yüksek hakimlerinden (justices) Felix
Frankfurter’in dediği gibi, marka aynı mal veya hizmete tüketicileri çeken "bir tür ticaret
manyetizmi”dir.
1920’lerde, James Walter Thompson markalamanın ne olduğunu açıklayan bir basın
ilanı yayınladı. Markalamanın ilk profesyonel açıklaması sayılan bu ilanda JWT, slogan,
maskot, ve cıngılı olması gerektiğini belirtip tüketici ile ilişki kurulması gerektiğinin altını
çizdi. Bu süre zarfında yaptığı bir kaç başarılı çalışma ile teorisini kanıtladı. 1940’lara
geldiğimizde artık bütün markaların maskotu, sloganı ve cıngılı vardı. Marka kimliğini inşa
eden uzmanlar markaların yaşayan birer canlı olduğunu ve bunların kişiliğinin olması
gerektiğini de hızlıca öğrendiler. Ayrıca firmalar tüketiciler ile sosyolojik, psikolojik ve
antropolojik anlamda ilişki geliştirmeleri gerektiğinin de farkına varmışlardı.
Bu ülkede, 1970’de çıkarılan ilk Federal kanun hükümleri dahilinde tescil olunan
marka sayısı sadece 121 iken, bu rakam 1970 yılında 23.447 olmuş ve 1989 yılı sonunda
1.560.000’e ulaşmıştır. Böylece ticaret markası, Amerikan toplumunda, modern ticaretin
(üretim ve alım satımın) vazgeçilmez esaslı bir unsuru haline gelmiştir.
1980’lere gelindiğinde ise tüketiciler artık ürün satın almıyordu onun yerine marka
satın almaya başlamışlardı. Bu eğilim marka değeri kavramının oluşmasına yol açtı. Ve marka
değeri, 1988 yıllında Philip Morris’in Kraft’ı hisse değerinden altı kat daha fazlaya yani 12,9
milyar dolara satın almasıyla tarihte ilk kez nakde dönüşmüş oldu. 2 Nisan 1993’de ise Philip
Morris ucuz sigara ile rekabet edebilmek için Marlboro’nın fiyatında % 20 oranında indirim
yapacağını açıkladı. O dönemler alkol ve sigara için tanıtım yasakları yoktu ve Marlboro çok
yoğun tanıtım kampanyaları yapıyor ve marka imajı da çok güçlüydü. Bu indirimin ardından
Wall Street’e Philip Morris’in ve diğer bir kaç markanın hisse değeri dramatik bir şekilde
düşüşe geçti. Bu olay tarihe Marlboro Cuması olarak geçti. Yapılan indirim duyurusu marka
değerine borsada zarar vermişti. Özetle artık marka kimliği, kişiliği ve değeri olan karmaşık
bir canlıya dönüşmüştü.
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Uluslararası Alanda Marka Tarihinin Gelişimi
Endüstriyel Mülkiyet hakkı ile ilgili 1983 Paris Convention’unda uluslararası bir tescil
olanağı bulunmaktaydı. Ancak, 1991’de bu konvansiyona taraf bazı ülkeler Madrid
Anlaşması ile bunu sağlama yoluna gittiler. Bu anlaşma ile ülkesinde marka tescili yaptırmış
bulunan marka sahibine uluslararası kayıt ofisinde, markasını tescil ettirmek ve bunun
takibinde diğer üye ülkelerde markasını tescil ettirme olanağı sağlanmıştır.
Trips Anlaşması, taraf ülkelere, Paris Convnetion’un markalarla ilgili hükümleri
uygulama zorunluluğu getirmektedir. Anlaşma aynı zamanda konvansiyona atıfta bulunmakta
ve bunun yanında üye ülkelere, marka hakkının korunması yolunda ek yükümlülükler de
yüklemektedir. Trips Anlaşması, marka olabilecek işaretler açısından da geniş tanımlamalarda
bulunmakta ve servis markalarını da kapsayacak şekilde, marka tescilini gerekli kılmaktadır.
Bu anlaşma, marka tescilinde sağladığı olanaklar açısından kendi yorumunu da getirmiştir. Bu
yoruma göre, marka hakkı sahibi, ticari faaliyetleri sırasında, üçüncü kişilerce izinsiz olarak
markasının aynının veya benzerinin kullanılmasına engel olmak hususunda, inhisari
(exclusive) bir hakka sahiptir. Trips Anlaşması, bundan başka, Paris Conventionun tanınmış
(well-known) markalarla ilgili hükümlerini, hizmet markalarını da kapsayacak tarzda ve
ayrıca farklı mal ve hizmetlerde de, markanın sulandırılmış (diluted) şeklinde kullanılması da
dahil olmak üzere (marka sahibinin bir zararı olduğu durumlarda) engellemek üzere
genişletmiştir.

14.3. Türkiye’de Markalaşmanın Tarihi
Yurt dışında 19’uncu yüzyılda faaliyete geçmiş Coca-Cola, Gillette, Johnson &
Johnson, Kellogg’s, Lever, Toblerone, Vicks gibi birçok marka olduğunu ve bu markaların
bugün de başarıyla pazarlama faaliyetlerini sürdürdüklerini biliyoruz. Bunun en önemli
nedenlerinden biri, Batı dünyasının markalaşmaya atfettiği değerin çok eskilere dayanmasıdır.
Örneğin 1929’da Frank Presbrey’nin yazdığı ve Doubleday, Doran & Co. Inc tarafından New
York’ta basılan The History and Development of Advertising adlı 641 sayfalık kitapta marka
değerinden söz edilmektedir. Markaların, sahiplerine milyon dolar seviyesinde bir varlık
sağlayabildiğine değinen bu eser, markaların daha 1730’larda oluştuğunu belirtmektedir.
Kayıtlara göre, bugün de faaliyetini sürdüren Türkiye’nin en eski şirketi 1777’de
kurulan Hacı Bekir Lokumlarıdır. Hacı Bekir, sadece ilk olmakla kalmamış, aynı zamanda
1873’teki Viyana Fuarı’ndan bu yana kalitesi nedeniyle yurt dışında birçok ödüle de layık
görülmüş bir markadır. 1800’lerin sonlarından itibaren Türkiye’de markalaşma adına
yapılanların gerçekten takdir edilmesi gerekir. O zamanki girişimcilerin içgüdüleriyle,
sağduyularıyla bulup ortaya koydukları pazarlama ve iletişim stratejileri sade, içten ve bir o
kadar da sahici ve işe yarayan niteliktedir. Markalaşma adına atılan birçok adım daha o
tarihlerde atılmış ve bugün markalaşmada geldiğimiz nokta için uygun zemin hazırlanmıştır.
Ülkemizde markalaşma bu kadar eskilere dayanıyorsa, o zaman her fırsatta “Neden
dünya markamız yok” diye sızlanıp duruyoruz? Türkiye’de, 1800’lerden bu yana
markalaşmaya önem verildiğini ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı firma
ve marka sahiplerinin Osmanlı topraklarındaki pazar potansiyelini erken fark ederek, kendi
markalarını ülkemizde üretebilmek, pazarlayabilmek ve satabilmek için marka tescili
konusunda çok hızlı davrandıklarını söyleyebiliriz.
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Bunun yanı sıra, o tarihlerde faaliyet gösteren bazı tüccarların ve girişimcilerin de,
marka tesciline karşı duyarlı olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Ancak özellikle Kurtuluş
Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’deki sermaye birikiminin neredeyse
sıfırlandığını ve Türkiye’nin o tarihlerdeki birincil önceliğinin koskoca bir ülkeyi yeni baştan
kurmak, kalkındırmak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla savaş yorgunu bir ülkede sermaye
birikiminin sağlanması epey zor olmuş ve tabii uzun bir zaman almıştır. Bu sürede ise
bireylerin yapamadığını devlet üstlenmek zorunda kalmış ve böylelikle 2’nci Dünya Savaşı
sonrasında da ülkemizde sanayiyi kurma ve kalkındırma görevini kamu iktisadi teşebbüsleri
üstlenmiştir. Tüm bu nedenlerle uzun bir süre ticari kaygılar ikinci plana itilerek, devlet
yapılması gerekenleri bir bir yerine getirmiş, devlet politikaları ışığında Türkiye, sanayileşme
çabalarını sürdürmüştür.
Kömür üretiminden tekstile, sigortacılıktan maden işletmeciliğine kadar, bir ülkenin
kalkınması için hangi sektörde faaliyet gösterilmesi gerekiyorsa, belirlenmiş ve devlet ya
doğrudan ya da iştirakleri yardımıyla konuya el atmıştır; daha doğrusu buna mecbur kalmıştır.
Sadece bu örnekler dahi, o yıllarda Türkiye’de sanayi yaratabilmek için yeterli sermaye
olmadığının en açık göstergesidir Türkiye’nin ancak 1980 sonrasında liberal ekonomiye adım
atmasıyla markalaşmanın önemi bir kez daha kendini belli etmeye başlamıştır.
Ülkemizde markalaşmayı etkileyen bir diğer unsur, ülkemizde aile şirketlerinin
ağırlığıdır. Bugün tahminen Türkiye’de 600 bin şirket olduğu, bunların da yüzde 95’inin aile
şirketi olduğu bilinmektedir. Bu aile şirketleri ise milli gelirimizin yüzde 75’ini
oluşturmaktadır. Aile şirketleri de, yukarıda sıraladığımız nedenlerle markalaşma konusuna
yıllardır uzak durmuşlardır.
Sonuçta da; markalaşma konusuna her ne kadar Türk şirketleri erken başlamış olsalar
da, 20’nci yüzyılda dünyanın epey gerisinde kalmışlardır. Ta ki 2000’li yıllara gelinceye
kadar. Özellikle 2001 ekonomik krizi sonrasında dünyayla entegre olmanın gerekliliğini bir
kere daha görerek, özellikle bu tarihten sonra iç pazarın yanı sıra dünyaya açılmaya
başlamışlardır. Dünyaya açılan Türk şirketlerinin ise ilk gördükleri, dünyada markaların,
fabrika bacalarından, üretim hatlarından ve aile mirası sayılan taşınmaz mallardan çok daha
değerli olduğudur. Bu saptama ise, Türk şirketleri için bir dönüm noktası olmuş ve adeta
şirketlerimizin markalaşma sürecini ateşleyen bir kıvılcım görevi görmüştür. Türkiye, marka
başvurusu ve alınan tescil konusunda 1990’lı yılların ortasından başlayarak önemli bir yol kat
etmiştir.
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Uygulama
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir varlığın gelecekteki seyrini tahmin edebilmek için geçmişten günümüze nasıl
geldiğini bilmek yararlıdır. Bu bölümde, marka kavramı ve gelişimi bu perspektifle
incelenmiştir. Geçmişten günümüze markanın nasıl bir seyir izlediğini görmek, gelecekteki
marka yaklaşımlarının önceden tahmin edilebilmesini ve geç uygulamaların önüne
geçebilmeyi sağlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Amerikalıların markalama sürecini yansıtan “Brand” kelimesinin kökü aşağıdakilerden
hangisine dayanmaktadır?
a) Ürün satıcılarının güvenilir olması ve tercih edilmesi
b) Ürünlerin korumasına yönelik koyulan ambalajların üzerine alınan notlar
c) Hayvanların karışmasını engellemek için işaretleme
d) Takas usulünde kimden aldıklarını yazarken kullanılan kısaltmalar

2) “Tersine biçimlendirilmiş taştan yapılmış mühür şeklinde markalar”a aşağıdakilerden
hangisinde rastlanılmaktadır?
a) Eski Mısır ve Mezopotamya’da

b) Eski Yunan ve Roma’da

c) Fransa’da ve İngiltere’de

d) Amerika’da

3) “Gaz lambalarının yapımcısı, Markus Rutilus Lupus, ürünlerinde ticaret markası olarak,
kurt başı dizaynını uygulamakta ve kullanmaktaydı. Soyadı olan “Lupus” Latin dilinde kurt
anlamına gelmektedir” bu durum aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?
a) Ülkemizde

b) Amerika’da

c) Eski Yunan ve Roma’da

d) Eski Mısır ve Mezopotamya’da

4) Fransa’da “Fabrika ve Ticaret Markaları Kanun”u hangi yılda kabul edilmiştir?
a) 1266

b) 1373

c) 1619

d) 1857

5) İngiltere’de II. Henry zamanında “her fırıncının ürettiği ekmeklerin üzerlerinde bir
markasının bulundurulması zorunluluğu” kanun hangi yılda geçerli olmuştur?
a) 1266

b) 1373

c) 1619

d) 1824

6) Marka ile ilgili ilk düzenleme olarak “her fırıncının ürettiği ekmeklerin üzerlerinde bir
markasının bulundurulması zorunluluğu” aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir?
a) Eski Yunan ve Roma’da

b) Fransa’da

c) İngiltere’de

d) Amerika’da

7) Amerika’da bugün yürürlükte olan ve “Lanham Act” olarak bilinen kanun hangi yılda
çıkarılmıştır?
a) 1879

b) 1905

c) 1920

d) 1988
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8) “James Walter Thompson, markalamanın ilk profesyonel açıklaması sayılan ve
markalamanın ne olduğunu açıklayan bir basın ilanında; markanın “slogan, maskot, ve
cıngılı” olması gerektiğini belirtip tüketici ile ilişki kurulması gerektiğinin altını çizmiştir” bu
durum ne zaman yaşanmıştır?
a) 1870’ler

b) 1920’ler

c) 1950’ler

d) 1980’ler

9) “Endüstriyel Mülkiyet hakkı ile ilgili ……………. Paris Convention’unda uluslararası bir
tescil olanağı bulunmaktaydı. Ancak, ……………..’de bu konvansiyona taraf bazı ülkeler
Madrid Anlaşması ile bunu sağlama yoluna gittiler” boş bırakılan yerlerde sırasıyla hangi
yıllar yer almalıdır?
a) 1879 – 1925

b) 1979 – 1983

c) 1991 – 1995

d) 1983 – 1991

10) “Kayıtlara göre, bugün de faaliyetini sürdüren Türkiye’nin en eski şirketi ………….’de
kurulan Hacı Bekir Lokumları’dır” boş bırakılan yerde hangi yıl yer almalıdır?
a) 1777

b) 1852

c) 1879

d) 1920

Cevaplar
1) c , 2) b , 3) c , 4) d, 5) a, 6) c, 7) d , 8) b , 9) d, 10) a
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