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ÖNSÖZ

Marka imajı yaratma ve marka yerleştirme stratejileri isimli bu çalışma ile marka
kavramının piyasa aktörlerince önemine değinilmiş, marka imajı kavramı, bu kavramın
bileşenleri ve literatürde yer alan marka imajı yaratmaya ilişkin modeller açıklanmıştır.
Ayrıca günümüz dünyasında marka imajını doğrudan ve/veya dolaylı biçimde etkileyen
marka yerleştirme stratejilerine ve bu stratejilere yönelik olarak sıklıkla başvurulan
yöntemlere yer verilmiştir.

Yapılan bu çalışmanın ülkemizde konu ile ilgili özel ve tüzel kişilere faydalı bir kaynak
olmasını temenni eder, çalışmam esnasında danışmanlığımı üstlenerek değerli katkılarını
esirgemeyen hocam Sayın Doçent Dr. Dilber ULAŞ’a ve Enstitümüz uzmanlarından
Marka Uzmanı Emre GÜLLÜ’ye teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
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ÖZET

20. yy.’ın en önemli olaylarından birisi de hiç kuşkusuz küreselleşmedir. Küreselleşme
yoğun olarak ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal yaşantımızda kapsamlı bir
dönüşümü içeren bir süreci ifade eder.

Tüm bu gelişmeler ve küreselleşme sonucunda, özellikle ekonomik hayatta firmalar
küresel rekabete direnebilmek için yapılarını değiştirme gerekliliğine gitmişlerdir. Bu
süreçte işletmelerin; üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinde
standartlaşmaya giderek standart bir pazarlama karmasını, gerek yerel gerekse ulusal
boyutta uygulamaya başladıkları görülmüştür. Standartlaşma ve süreklilik ise
beraberinde markalaşmanın önemini daha da öne çıkarmıştır.

Ancak küreselleşen dünya ekonomisi içerisinde firmaların mevcut konumlarını
korumaları ve rekabetçi piyasa koşulları karşısında yerlerini sağlamlaştırmaları onları
rakiplerinden farklılaşmaya ve değişen koşullara uyum sağlamaya itmiştir. Bu sebeple
günümüzde markaların geleneksel fonksiyonları (ayırt edicilik, reklam, garanti, kaynak
gösterme) zaman içinde farklı boyutlar kazanmıştır. Markalar artık günümüz tüketim
toplumunda kullanıcılarının benliklerini tanımlar hale gelmiştir.

Bu çalışmada marka imajı kavramından, bu kavramın öneminden bahsedilmiş ve bu
kavramın yaratılmasına ilişkin belli başlı stratejiler incelenmiştir.

Konu dört bölümde ele alınarak, ilk kısımda marka, marka imajı ve marka ile ilgili
temel kavramlara yer verilmiş, ikinci kısımda marka imajı oluşturmaya yönelik
faaliyetler ele alınmış, üçüncü bölümde ise marka imajı yaratma ve geliştirmeye yönelik
stratejilerden belli başlı olan modeller incelenmiştir. Son kısımda ise günümüzde gittikçe
artan bir uygulama alanına sahip olan marka yerleştirme kavramından ve bu kavramın
marka imajına yönelik etkilerinden bahsedilmiştir.
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ABSTRACT

One of the most important events of the 20th century is undoubtedly globalization.
Globalization refers to a process that includes a comprehensive transformation densely
in our economic, political, technological and social life.

As a result of these developments and globalization, the companies had to change their
structures in order to be able to resist to global competition especially in economic life.
It was seen that the entities started to apply a standard marketing mixture in either local
or national dimension by implementing standardization in their production, pricing,
promotion and distribution activities within such process. Standardization and continuity
put forward the importance of branding much more.

However, the companies’ maintaining their current positions within the globalizing
world economy and securing their positions against the competitive market conditions
forced them to become different from their rivals and to adapt themselves to the
changing conditions. For this reason, in our day the traditional functions of brands
(distinctiveness, advertisement, guarantee, and citation) have acquired different
dimensions in time. Brands have become the identifiers of their users’ personalities in
today’s consumption society.

In this study, the brand image concept and the importance of this concept are mentioned
and the certain strategies regarding the creation of this concept are examined. The
subject is dealt with in four parts. In the first part, brand, brand image and brand related
basic concepts are set forth; in the second part, the activities for creating brand image are
discussed; and in the third part, the principal models from the strategies for creating and
developing brand image are examined. In the last section, however, the brand salience
concept that has an increasing field of application in our day and the effects of these
concepts on the brand image are discussed.
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GİRİŞ

Günümüz ekonomisinde mal ve hizmetlerin sayı ve çeşitliliğinin gün geçtikçe
çoğalması, sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik alanlarda yaşanan değişim,
firmaların birbirlerinden farklılaşma gerekliliğini daha da belirgin hale getirmiştir. Bu
koşullar altında firmaların eskiden olduğu gibi ürün ve satış odaklı pazarlama stratejileri
aracılığıyla, mevcut ya da potansiyel müşterinin beklentilerini karşılamaları, bunu
gerçekleştirirken de rakip işletmelerden farklılaşmamaları, işletmelere uzun bir ömür
sağlamamaktadır. Hatta günümüzde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak
karşılamakta kalıcı bir çözüm olmamaktadır. Bu nedenle firmaları uzun dönemde
başarıya götürecek bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araç ise günümüzde markadır.

Marka imajı kavramı 1950’lerden bu yana pazarlama alanında yer edinmekle birlikte son
zamanlarda daha da öne çıkan bir kavram haline gelmiştir. Ülkemizde de bu konuya
ilişkin yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu sebeple marka imajını ülkemiz
açısından görece yeni bir kavram olarak ele alabiliriz.

Bu çalışmanın amacı, marka imajı kavramını ve bu kavramın içerdiği unsurları
tanımlamak,

işletmelerin

marka

imajı

yaratma

ve

geliştirmeye

yönelik

uygulayabilecekleri stratejileri belirtmektir.

Bu çalışmanın ilk bölümünde marka kavramına, markanın işlevlerine, marka imajı
kavramına, marka imajı ile ilişkili diğer kavramlara ve marka imajının bileşenlerine
değinilecektir.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise işletmelerin marka imajı yaratma ve geliştirmeleri için
gerekli olan iletişim stratejileri ve pazarlama çalışmaları açıklanacaktır.

1

Çalışmanın üçüncü bölümü ise marka imajı yaratma ve geliştirme ile ilgilidir. Bu
konuda da literatürde yer alan belli başlı modeller incelenecek ve marka genişletmenin
marka imajı üzerindeki etkisi değerlendirilecektir.

Çalışmanın son bölümünde ise marka yerleştirme kavramına, günümüzde marka
yerleştirmeye yönelik faaliyetlere ve nihayetinde marka yerleştirme uygulamalarının
sağladığı yararlara değinilecektir.

2

1. MARKA KAVRAMI

1.1.

Marka Kavramının Tarihi Gelişimi

Marka aslında çok eski zamanlardan beri hayatımızda olan bir kavramdır. Geçmişte
üreticiler, ürettikleri ürünleri diğer ürünlerden ayırmak için kendi damgalarını
kullanmışlardır. Ürünlerin bu şekilde damgalanmasının nedeni o ürünün diğer
ürünlerden farklılaşmasını sağlamaktır. Zaten İngilizcede “branding” (markalama)
kelimesinin kökeninde, köylülerin meralarda birbirlerinden ayırmak için sığırlarını
damgalaması yatmaktadır.1

Antik çağlarda sembolik ve dekoratif figürler krallar, imparatorlar ve hükümetler
tarafından güç ve otoriteyi ilan etmek için amblemler şeklinde ürünlerinde kullanılmıştır.
Japonlar krizantemi, Romalılar kartalı, Fransızlar aslanı sembol olarak kullanmışlardır.2
Bu şekilde eğer insanlar üzerlerinde bu amblemlerin olduğu herhangi bir eşyayı
beğenirlerse, bunun için kimi öveceklerini, gelecekte bu eşyayı nereden temin
edeceklerini ve bir problemle karşı karşıya kaldıklarında, bu hatadan kimin sorumlu
olduğunu bilebiliyorlardı.
1266 yılında İngiltere, ürünlerin işaretli olmasının vergi toplamayı kolaylaştırdığını fark
ederek, Fırıncılara Damgalama Yasası' nı yürürlüğe koydu. Buna göre artık fırıncılar
ekmeklerin üzerine ürünün yapıldığı yeri belirtmek için pul veya etiket yapıştıracaklardı.
Bu damgalar, modern ticari markaların ilk denemelerinden bazılarıydı.3

Uztuğ’ a göre ise; çağdaş anlamda ürünlerin markalanmasına ve marka adının
kullanımına 19. yy. sonlarında rastlanır. Sanayi Devrimi, reklamcılık ve pazarlama
Uztuğ, F., Markan Kadar Konuş, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2003, s.14.
Knapp, Duane, E., Marka Aklı, Mediacat Yayınları, Ankara, 2000, s.87.
3
Perry, A. Wisnom D. III., Markanın DNA’sı, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2003, s.11-12.
1
2

3

tekniklerinin gelişmesine sebep olunca, ürünlerin pazara iyi bir marka adı ile sunulması
da önem kazanmıştır. Sanayi Devrimi’ nden sonra nüfus şehirleşmeye paralel olarak
giderek artmış, dolayısıyla bu durum talebi arttırmıştır. Talep artışı ve ulaşımın
gelişmesi, pazar yapılarını değiştirmiş, genişletmiş ve perakendeci sayısını da
çoğaltmıştır. Bu da üretimde belirgin bir artışı ortaya çıkarmıştır. Ancak, üretici ile
tüketici arasındaki iletişim için benzer gelişmeler o dönemde henüz yaşanmamaktadır.
Dağıtım kanalları, toptan ve perakendecilerin elinde bulunduğundan, üreticiler bağımsız
hareket edememektedir. Üreticiler markasız mal satmaktadırlar. Herhangi bir iletişim
çabası (reklam gibi) yoktur ve toptancıların ucuz fiyat taleplerine boyun eğmektedirler.
İşte tüm bu gelişmeler neticesinde üreticilerin bu koşullara isyanı, markalaşma sürecinin
ilk ateşini vermiştir. Üreticilerin bu isyanına artan talep ve teknolojik gelişmeler de
eklenince, yaşanan kâr sıkışmasını aşmak için ürünlerin farklılaştırılması yoluna
gidilmiştir. Üreticiler farklılaşma amacıyla ürünlerine isim vererek koruma için tescil
ettirmişler ve reklam aracılığı ile müşteriyle doğrudan ilişki kurmuşlardır. İşte
üreticilerin bu yoldaki çalışmaları, marka yaratmanın doğuşu olarak değerlendirilebilir.
Üreticiler güçlendikçe ürünlerin markalama süreci başlamıştır ve marka adı ile birlikte
görsel semboller ve logo, ürünlerin farklılaştırılmasında önemli bir araç haline
gelmiştir.4

Günümüzde ise markaların işlevi ürünün kalitesini ve simgesel değerini bildiren bir araç
olmaktan çok daha ötelere uzanmış ve markalar, temsil ettikleri ürünlerden bağımsız
olarak maddi değer taşımaya, şirketlerin maddi varlıkları arasında boy göstermeye ve
alım-satıma konu olmaya başlamışlardır.5

1.2. Markanın Tanımı
Günümüz dünyasında önemli bir kavram haline gelen marka ile ilgili çok çeşitli
tanımlamalar mevcuttur. Amerikan Pazarlama Birliği’ ne göre marka; bir satıcının ya da
4

Uztuğ, F., 2003, s.14-16

4

satıcılar grubunun mal ve/veya hizmetlerini tanımlayan, onları rakiplerinden ayırt etmeyi
sağlayan şekil, isim, sembol ya da bunların birleşimidir.6 Bir başka tanıma göre ise
marka; bir satıcının mal ve/veya hizmetlerini diğer satıcılarınkinden farklılaştıran bir
isim, resim, sembol, terim veya herhangi başka bir özelliktir.7 Markaya ilişkin birçok
tanımlama olmakla birlikte; piyasa aktörleri için önem arz eden üç farklı tanıma aşağıda
yer verilmiştir.

1.2.1. Yasal Açıdan Marka Kavramı
Marka 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'de
(556 sayılı KHK) ''bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal
ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, 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.'' şeklinde tanımlanmaktadır.

1.2.2. Tüketiciler Açısından Marka Kavramı ve Önemi

Günümüz rekabet ortamında marka, tüketiciler için oldukça önemlidir. Marka,
tüketicilerin hem bilgi işleme sürecinde hem de ürüne duydukları güven açısından
yönlendirici bir işleve sahiptir. Bu nedenle ürünün adı ya da görsel kimliği, ürünü
tanımlamanın çok ötesine geçmiştir.8

En temelde marka, tüketiciler için ürünün işlevsel ve duygusal özelliklerini özetlemekte,
bellekteki bilgilerin hatırlanmasına ve satın alma kararına yardımcı olmaktadır. Bununla
birlikte marka, tüketicilerin alternatifler arasındaki seçiminde sürekli kalite garantisi
5

Kotler, P., Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 2000, s.405.
Wood, L., Brands and Equity: Definition and Management, Management Decision, Vol. 19 No: 6,
2002, s.503.
7
a.g.e., s. 662.
8
Uztuğ, F. 2003. s.18
6
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sunarak tüketicilerin üstlendikleri riski de azaltır. Markanın bu özelliği şirket ile tüketici
arasındaki bir kontrat, anlaşma özelliği olarak tanımlanabilir.9

Tüketici bir markayı diğerlerine tercih ettiğinde ödediği bedeli ve beklentilerini
karşılayıp karşılamayacağı konusunda riskli bir karar vermiş olmaktadır. Bu nedenle
tüketiciler bu riski azaltmak için aynı markayı tercih etme eğilimi göstermektedirler.
Aynı markayı uzun süre tercih etme davranışı ise markaya olan bağlılığının gelişmesine
neden olmaktadır.10

Marka, müşterinin satın alacağı ürünü tanımasını sağlar. Müşteriye, hangi ürünün
ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olduğunu belirlemede yardımcı olur.11 Marka
ürüne bir anlam ve duygu yüklemeleri için müşterilere yardım eder. Marka, satın alma
kararlarında tam anlamıyla müşteride bir güven duygusu sağlar.12 Markalamanın
tüketiciler için faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;13
·

Markalar tanımayı sağlar ve tercih yaratır,

·

Markalar karar vermeyi kolaylaştırır,

·

Markalar güven veren bir unsurdur. Kalite güvencesi sunar ve algılanan riski
azaltır,

·

Markalar, tüketicilerin kendini ifade edebilmesine yardımcı olur,

·

Markalar, arkadaşlık ve zevk sunar.

9

Kapferer, J., N., Strategic Brand Management, The Free Press, New York, 1992, s.61
Aktuğlu, I.K., Temel A., Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? s.3,
http://akademik.maltepe.edu.tr/~osmanurper/g%F6rselimajy%F6n/T%FCKETCLER%20MARKALARI%
20NASIL%20TERCiH%20EDYOR.pdf., s. 45.,e.t; 02.04.2015.
11
Odabaşı, Y., Oyman M., Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2004, s.361.
12
Aaker, David A., Strategic Market Management, New York: John Wiley&Sons, Inc, 1995, s.207.
13
Temporal, P., “Branding in Asia: The Creation, Development and Management of Asian Brands
For The Global Market.” Singapore: John Wiley&Sons (Asia) Pte Ltd., 2000.
10
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1.2.3. İşletmeler Açısından Marka Kavramı ve Önemi
Marka, işletmenin ürün üzerine yaptığı yatırımdır. İşletmeler marka yaratırken kalite,
reklam, altyapı yatırımları, promosyon çalışmaları ve halkla ilişkiler gibi faaliyetlerle
stratejilerini belirlemelidirler. İşletmeler uygun marka stratejileri geliştirirken, hangi
pazarlama stratejilerini uygulayacağını belirlemelidir. Yaratılan markada güven ve
tutarlılık büyük bir önem arz etmektedir. Yani marka stratejisi ile fiziksel özellikler,
birbiriyle uyumlu olmak durumundadır. Aksi takdirde yaratılan imaj yanlış bir stratejiyle
birleşerek, duyulan güveni de sarsabilir.14

Marka, işletmenin ürününü rakiplerin ürünlerinden farklılaştırmayı sağlar. Örneğin, su
farklı özelliklere sahip bir ürün değildir. Ancak marka sayesinde işletmeler mal ve
hizmetlerini

farklılaştırabilmekte

ve

kendilerine

sadık

müşteriler

oluşturabilmektedirler.15

Marka üretici ile müşteri arasındaki bağlantı noktasıdır. Bu nedenle, marka sadece ürünü
rakiplerinden farklılaştırmak amacıyla kullanılmaz. Markalama bütün pazarlama
karması unsurlarını içerir. Marka, pazarlama faaliyetlerinin tam ortasında yer alır. Bu
nedenle de, pazarlamanın odak noktasını oluşturur.16

Her markanın özünde bir ürün vardır. Bu ürünün müşterinin ihtiyaçlarını karşılaması
gerekir. Ürün müşteriye uygun paketlenmeli ve tasarlanmalıdır. Tüketici iç görüsü
marka iletişiminde “Bu ürünü aldığım için kendimi iyi hissediyorum” cümlesinde yatar.
Marka bu hissi verebilme üzerine odaklanmalıdır.17
İşletmelerin mal ya da hizmetlerini markalamaları, onların hedef pazarlarını
bölümlendirmelerine yardımcı olur. İşletmeler, iki veya daha fazla marka kullanarak,
Yazgan, S., Marka, Markalaşma Süreci ve Aile Şirketlerinin Markalaşmaya Bakış Açısı, Yüksek
Lisans Tezi, Konya. 2010, s.9.
15
Blythe, J., Pazarlama İlkeleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 2001, s.135.
16
a.g.e., s. 139.
14
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çoklu pazar bölümlerine de ulaşabilirler.18

Marka, siparişlerin karşılanmasında sağlıklı bir düzen oluşturur. Marka sayesinde talepte
istikrar sağlanınca, siparişleri karşılama maliyeti de en az düzeye düşer. Marka
işletmelerin kârlı hedef pazar oluşturmalarına olanak sağlar.19

Marka olma süreci, kararlı, tutarlı ve en önemlisi sabırlı olmayı gerektiren uzun bir
yoldur. Bu yol, stratejiyi oluşturur. Marka için strateji, hangi hedef pazarlarda, hangi
tüketicilerin zihninde markanın nasıl konumlanacağıdır.20
İşletmeler açısından marka olmanın yolu; üretilen ürünün, üreticinin kendi gözünden
değil onu tercih edip seçen kişinin gözünden görmesiyle gerçekleşmektedir. Üretici için
ürünleri, üretim bandından çıkmış bir dizi emtia olsa da; tüketici açısından her biri onun
gündelik yaşamında yer tutan, onun yaşam biçimini sergileyen ürünlerdir. Ürüne tüketici
gözüyle bakıldığında bir mermerin taş olmadığı, bir havlunun pamuklu kumaş olmadığı
fark edilmektedir. Tüketici o mermeri evine döşediğinde bir taştan çok daha fazlasını
döşediğini varsayıyor ise ona ödeyeceği bedel farklı olacaktır. Bir havlu ile kurulanırken
hissedeceği duygular o havlunun bedelini tayin edecektir. Üretilen ne olursa olsun,
mutlaka beraberinde bunun kültürünün de geliştirilmesi gerekir. Bir ürünün kullanıcıları,
ürünü yaşamlarının neresinde kullanıyor ve ona ne ölçüde yer veriyorlar, o ürüne nasıl
bir duygusal anlam yüklüyorlar; tüm bu soruların cevapları ürünün kültürünü oluşturur.21
Yukarıdakilere ek olarak işletmeler için markalaşmanın, yararlarını sıralayacak olursak;
·

Markalar, taklit yapılmak suretiyle oluşabilecek haksız kazançlara karşı önlem
sağlar,22

Altunbaş, H., Halkla İlişkiler, Tablet Yayınları, Konya, 2008, s.208.
Evans, Joel R. , Berman B., Marketing, McMillan Publishing Company, New York, 1992. s.307-308.
19
Yükselen, C., Temel Pazarlama Bilgileri, Adım Yayıncılık, Ankara, 1993, s.81.
20
Yazgan, S., 2010, s.12.
21
İlgüner, M., Türkiye’de Marka Yaratma ve Yaşatmanın Altın Kuralları, Rota Yayınları, İstanbul,
2006, s.47.
22
Tek, Ömer Baybars, Pazarlama İlkeleri ve Uygulamaları, İzmir, 1990.
17

18
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·

Markalamanın bir avantajı da kontroldür. Markalı ürünlerini üretmek için bir
üretici ile anlaşan bir aracı, marka sayesinde fiyat, reklam, promosyon
faaliyetlerinde kontrole sahip olmaktadır,23

·

Markalama talebin fiyat esnekliğini azaltarak firmaların kâr marjının istikrarlı
olmasına neden olur,24

·

Markalama, tüketicilerin markaya olan bağlılıklarını olgunlaştırarak şirketlere
yardım eder. Alıcılar belirli bir markaya bağlı olduğu ölçüde, firmanın o ürün
için pazar payı belirli bir seviyeye ulaşır ve kaynakların etkin kullanımına imkân
sağlar,25

·

Pazarlamacılar etkin ambalaj, dağıtım kanalıyla uygun olan statü imajını
markaya katabilirler. Statü sembolünün yaratılması, talebin korunmasını, fiyat
ayarlamalarının daha kolay yapılmasını mümkün kılar,26

·

Alternatif gelir kaynakları sağlar. İşletmeler tescil yoluyla koruma hakkı
kazandığı markalarını, bir fikri ve sınaî hak olarak istedikleri işletmelere belirli
bir lisans bedeli karşılığında kiralayabilmektedirler,27

·

Muhasebe

kayıtlarında

muhasebeleştirilen

“Maddi

marka

değeri,

Olmayan

Duran

işletmenin

Varlıklar”

bilançosuna

kaleminde

olumlu

etki

28

yapmaktadır.

1.3. Markanın Fonksiyonları
Bir işaretin marka olarak kabul edilebilmesi için bazı özellikler göstermesi
gerekmektedir. Bir marka temel olarak, ayırt edicilik, menşei gösterme, kaliteyi garanti
23

Mentzer, J., T.& Schwartz, D., J., Marketing Today, Forth Edition, 1985, USA: Richard D. Irwin Inc.
Stanton, William J.& Futrell, Charles, Fundamentals of Marketing, Eight Edition, 1987, USA: Mc
Graw Hill, Inc.
25
Pride, William, M.& Ferrel, O. C., Marketing Concepts and Strategies, Seventh Edition, 1991, USA:
Houghten Mifflin Company.
26
O’Cass, A.& Frost, H., Status Brands: Examining the Effects of Non-Product Related Brand
Associations on the Status and Concpicipous
27
Raj, P., Choudhary, A., Conceptual Framework on Corporate Branding,, The Icfai Journal of Brand
Management, Vol. V, No:1, 2008, s. 21
28
a.g.e., s.21
24
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etme ve reklam işlevlerine sahip olmalıdır.29 Yasaman ise markanın, menşei gösterme,
ayırt edicilik, kaliteyi garanti etme, reklam, alıcıyı çekme ve itibar işlevleri olduğunu
belirtmiştir.30 Marka fonksiyonları, tüketicilerin markaya ilişkin pazarlama faaliyetlerine
karşı tepki vermelerinde büyük rol oynadıklarından dolayı firmalar için önem
taşımaktadırlar.31

Marka tanımında olduğu gibi literatürde markanın fonksiyonlarını tanımlamada da farklı
ayırımlara gidilmiş olmakla birlikte, bu fonksiyonlar temelde dört başlık altında
toplanabilir.

1.3.1. 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 hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt
etmesi, sahibi olan firmaya pazarlama, tüketicilere ise seçim yapma imkânı verir.

1.3.2. 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,
Ayhan, R., Ozdamar, M., Çağlar, H., Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 3. Baskı, Ankara, 2010,
s.176.
30
Yasaman, H., Marka Hukuku, C.I, İstanbul, 2004, s.18.
29
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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.32 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.33

1.3.3. 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.

1.3.4. Garanti fonksiyonu
Garanti fonksiyonu, malın belli bir kalitede üretilmesini, diğer bir deyişle verilen
hizmetin aynı kalitede sunulmasını ifade etmektedir.34 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.
31

Marangoz, M., Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları ile Satın Alma Sonrası Davranışları
Arasındaki İlişki, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, ss:107-128, s.109.
32
Arkan, S., Marka Hukuku, C.I, Ankara, 1997, s.38.
33
Tekinalp Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul, 2005, s.378.
34
Özdal, Ş. 556 Sayılı KHK’nın 5. md. Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler,
Beta Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.48.

11

Yukarıda sayılan temel marka fonksiyonlarına ek olarak Kapferer, müşterinin bakış
açısından markanın çekiciliğini ve değerini doğrulayan birkaç marka fonksiyonunu
aşağıdaki gibi ele almıştır:35
· 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.
· 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.

35

Kapferer, J. N., Strategic Brand Management, The Free Press, New York 2007, s.22-23.
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· 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.

1.4. 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 Yasaman-Yusufoğlu marka türlerini; kullanım 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.36

Her ne kadar marka türlerine ilişkin genel kabul görmüş bir sınıflandırma biçimi yoksa
da markalar yaygın kullanım biçimleri, yasal düzenlemeler, bilimsel çalışmalar dikkate
alınarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Bu çalışma kapsamında yukarıda saydığımız
36

Yasaman, H.,Yusufoğlu, F., Marka Hukuku 556 sayılı KHK Şerhi, C.I, İstanbul, s.21-34
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kaynaklar dikkate alınarak marka türlerini amaca, hak sahiplerinin sayısına, biçimlerine
ve tanınmışlığına göre sınıflandırmak mümkündür.

1.4.1. Amaca Göre Markalar
Markalar, ticaret alanında yaygın olarak belirli bir mal ya da hizmetle ilişkili olarak
kullanılmaktadır. Buna göre markaları ticaret markası ve hizmet markası olarak ayırma
tabi tutmak mümkündür.

1.4.1.1. Ticaret Markası
Ticaret markasının tanımı 556 sayılı KHK’nın uygulama şeklini gösterir yönetmeliğin 8
inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, “ticaret markası bir işletmenin üretimini ya da
ticaretini yaptığı malları başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan
işarettir.’’

1.4.1.2. Hizmet Markası
Hizmet markalarının tanımına KHK’nın uygulama şeklini gösterir yönetmeliğin 4 üncü
maddesinde yer verilmiştir. Bu maddeye göre, “hizmet markası, bir işletmenin
hizmetlerini, diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir.”

1.4.2. Hak Sahiplerinin Sayısına Göre
Markalar sahiplik durumuna göre; ferdi (bireysel) marka, ortak marka, garanti markası
olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir.
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1.4.2.1. Ferdi (Bireysel) Marka
Bir marka, gerçek veya tüzel kişiye ait olup da o markanın sağladığı haklar sadece bir
kişiye aitse bu tür markalara “ferdi ya da bireysel marka” denilmektedir.37

1.4.2.2. Garanti Markası
Garanti markaları, malın belli bazı özelliklere sahip olduğunu gösteren markalardır. 38
Garanti markası malın üreticisi ile ilgili değil, üretilen malların özellikleriyle ilgilidir.
Markanın garanti ettiği unsur, garanti markasının kullanma hakkına sahip olan işletmeler
tarafından üretilen mal ya da hizmetlerin ortak nitelikleri, özellikleri ve coğrafi
kaynağıdır.39 Garanti markası sahibi tarafından bizzat kullanılmaz. Bu yönüyle garanti
markası klasik anlamda marka değildir. Garanti markası malın veya hizmetin kim
tarafından üretildiğini göstermez. Malın veya hizmetin belli özellik ve niteliklere sahip
olduğu gösterir. Garanti markasının bir diğer özelliği, markanın belirlenmiş şartları ve
standartları sağlayan bütün firmalar tarafından kullanılabilir olmasıdır. Garanti
markasına örnek olarak Uluslararası Yün Birliği’ne ait olan “Woolmark” markası, ISO
9000, ISO 9001, “hll”, “trans yağ yoktur” markaları verilebilir.

1.4.2.3. Ortak Marka
Ortak marka; üretim, ticaret veya hizmet firmalarından oluşan bir grubun mal veya
hizmetlerinin diğer firmaların mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan
işaretlerdir.40 Ortak markalar çoğunlukla belirli bir kalite standardını sağlamak için aynı
sektörde faaliyet gösteren firmalar grubu tarafından kullanılmaktadır.

37

Tekinalp, Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2004, s.348.
Karamehmet, E.-Yalçıner, U.G., Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları, Murat Yayınları,
2011, s.85
39
Arkan, S., 1997, s.47.
38
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Ortak markanın ana işlevi, üzerinde kullanıldığı ürünlerin özellikleri ve kalitesi
konusunda tüketiciyi bilgilendirir olmasıdır.41 Ortak markaya örnek olarak, Dünya’da
perakende çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu Interflora ve
Türkiye’de Ege Bölgesindeki zeytinyağı üreticilerinin oluşturduğu Tariş markası
gösterilebilir.

1.4.3. Biçimlerine Göre Markalar
Marka biçimlerine göre; harfler, sayılar, kelimeler, şekiller, kokular, tatlar, sesler,
renkler, üç boyutlu şekiller, hareketli görüntüler ya da bunların birleşiminden
oluşmaktadır. Kişi ve şehir adları, sloganlar, internet alan adları da marka olarak
kullanılabilmektedir.

1.4.3.1. Kelime Markaları
Anlamlı veya anlamsız kelime veya kelime gruplarından oluşan marka türüdür. Kelime
markaları firmaların marka seçiminde en fazla kullanılan işaretlerdir. Kişi adları, şehir
adları, sloganlar, etkinlik adları, yer adları, sıfatlar, deforme edilmiş sözcükler,
uydurulmuş sözcükler, internet alan adları vb. her türlü sözcük ve sözcük grupları,
kelime markası olarak değerlendirilir. Kelime markalarına örnek olarak; “wella”,
“nestle”, “impossible is nothing”, “www.yemeksepeti.com” vb. verilebilir.

1.4.3.2. Şekil Markaları
Şekil, sembol ya da desenden oluşmuş markalardır. “Şekil”, her türlü çizimleri,
resimleri, simgeleri (sembolleri), amblemleri; somut, çizgi veya renk/renkler ile
anlatımları, sözcük, resim, grafik ve renk karışımı veya bileşimi düzenlemeleri ve
40

556 Sayılı KHK, 27.06.1995 tarih ve 22326 sayılı Resmi Gazete
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kompozisyonları ifade eder.42 Şekil markalarına örnek olarak; Coca-Cola asitli
içeceğinin şişesi, Davidoff Classic markasına ait sigara paketi örnek gösterilebilir.

1.4.3.3. Kombine Markalar
Kelime, harf, ses, şekil ve benzeri gibi en az iki unsurun bir arada bulunduğu markalara
kombine marka denir.

1.4.3.4. Harf ve Sayı Markaları
Harfler ve sayılardan oluşan marka türüdür. Harfler ve sayılar tek başlarına ya da grup
olarak marka olabilirler. Örneğin; BMW, TNT, 501 markaları verilebilir.

1.4.3.5. Renk Markaları
Renklerin, insanlar üzerindeki yarattığı psikolojik etki sebebiyle, iş dünyasında örneğin,
firmaların logo renklerinin seçiminde, pazarlamada ürün ambalajlarının seçiminde,
mekanların iç ve dış dekorasyonunda, kişiler arası iletişimde ve daha pek çok alanda
etkisi olduğu bilinmektedir.43 Örneğin “Milka” markasının kullandığı düz mor renk,
renk markalarına verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesidir. Firma, ürünlerinin
üzerinden mor rengi kullanarak, tüketicinin zihninde mor rengi Milka ürünleriyle
bütünleştirmeyi başarmıştır.

Tüketicilerin satın alma davranışı ve yaşam tarzı üzerinde renklerin etkisine yönelik
Sakarya Üniversitesinde yapılan bir araştırma44 sonucunda insanların renkleri, imaj ve
41

Özdal, Ş., 2005, s.56.
Tekinalp, Ü., 2004, s.345
43
İzgören, A. Ş., Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Academyplus, İstanbul, 2000, s.66.
44
Sarıkaya, N., Tüketicilerin Satın Alma Davranışı ve Yaşam Tarzı Üzerinde Renklerin Etkisine
Yönelik Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Blm., Sakarya, 2004, s.29.
42
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kişiliği yansıtma veya dışarıya verilmek istenen bir mesaj varsa araç olarak kullandıkları
ve satın alma davranışları üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

1.4.3.6. Ses Markaları
Yeni marka türlerinden olan ses markalarının işletmeler tarafından pazarda kullanımının
genellikle hizmet markaları ile birlikte yapıldığı görülmektedir.

Görsel işaretler gibi seslerin de birçok çeşidi vardır. Sesler, herhangi bir nesneden ya da
canlıdan kaynaklanabileceği gibi belli bir teknik ile örneğin bilgisayar kullanmak
suretiyle yapay olarak da oluşturulabilir. Melodiler veya şarkılar ses markası olabilir.
Radyo programlarının açılış ya da kapanışlarında ya da tanıtımlarında özellikle “Jingle”
veya “Jenerik” adı verilen melodiler kullanılmaktadır.45 Ses markasına örnek olarak
ülkemizde enerji alanında faaliyet gösteren Aygaz firmasının kullanmış olduğu jingle
verilebilir.

1.4.3.7. Üç Boyutlu Marka
KHK m.5/1 hükmünde; malların biçimi ya da ambalajlarından söz etmekte ancak bu
biçimin ya da ambalajın yahut başka bir üç boyutlu işaretin marka olarak tescil edilip
edilemeyeceğinden

bahsetmemektedir.

Tekinalp;

“malların

veya

ambalajların

biçimi”nden üç boyutlu biçimlerin korunduğu sonucuna varmıştır. KHK md. 5/1’ deki
örnekleyici sayımdan,

malların veya ambalajlarının biçimi kavramına üç boyutlu

görüntülenebilme de dâhil edildiği için; hukuk sistemimizde de üç boyutlu işaretlerin
marka olarak kullanılabileceği kabul edilmiştir.

45

Karasu, R., Ses Markaları, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Ankara, 2007,
Cilt 7, Sayı 2, s.32-33.
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Üç boyutlu marka olarak tescil istenen mal ve ambalajının biçimi seçilebileceği gibi,
mal veya ambalajı ile ilgili olmayan bir biçim de seçilebilir.46

1.4.3.8. Koku Markaları
Bir firmanın ürettiği malı, diğer işletmeler tarafından üretilen mallardan kokusal olarak
ayıran işaretlere koku markası denir. Kokunun marka olabilmesi için, öncelikle
duyulduğu zaman ayırt edilebilir olması gerekir.47 Kozmetik firmalarınca üretilen
parfümler koku markalarına örnek olarak gösterilebilir.

1.4.3.9. Tat Markaları
Ayırt ediciliğe sahip tatlar marka olarak kullanılabilirler. Belli bir tat algılandığında belli
bir firmanın mallarını veya hizmetlerini akla getiriyorsa tat markası olarak nitelendirilir.

1.4.3.10. Hareket Markaları
Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin
mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan markalar hareket markası olarak
adlandırılır.48 Hareket markaları belirli bir hareketi resmeden hareketsiz görüntü
serilerinin belirli bir sırayla bir araya getirilmesiyle oluşur.

46

47
48

Suluk, C., Tasarım Hukuku, Ankara, 2004, s.572.
Arkan, S., 1997, s.43.
TPE Marka İnceleme Kılavuzu,Ankara, 2011, s.26
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1.4.4. Tanınmışlığına göre Markalar

1.4.4.1. Tanınmış Marka
Bir ülkenin bir veya birkaç bölgesinde tutunmuş markalar değil, dünya çapında olmasa
bile, yurt içi veya yurt dışında ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözleşmesine üye
devletlerden birinin vatandaşına veya o ülkelerden birinde yerleşik olan ticari veya sınaî
işletmeye sahip kişilere ait markalara “tanınmış marka” denmektedir.49

1.4.4.2. Basit Marka
Bir teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve/veya
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamakla birlikte, bir ülkede ya da bir ülkenin herhangi bir
yöresinde ayrıca yurt içinde ve yurt dışında ilgili çevreler tarafından bilinmeyen
markalar “basit marka” olarak tanımlanmaktadır.

Tezin ilk kısmında marka kavramı, marka türleri ve markanın işlevlerine yer verilmiştir.
Yine aynı kısımda bu çalışmanın ana konusunu oluşturan marka imajı kavramına, marka
imajının bileşenlerine ve marka imajı ile karıştırılan benzer diğer kavramlardan
bahsedilecektir.

1.5. Marka İmajı Kavramı
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.50

49

Tekinalp, Ü., 2004, s.383.
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Marka imajı kavramına yönelik literatürde birçok görüş mevcuttur. Dobni ve Zinkhan,
“marka imajı” kavramına ilişkin olarak yaptıkları çalışmada, ilk kez 1955’de Gardner ve
Levy’in makalesinde ortaya atılan kavramın sonraki 35 yılda yayınlanan 28 çalışmada
ne şekilde tanımlandığını ve bu tanımlamaların ortak yönlerinin neler olduğunu ortaya
koyarak marka imajı tanımlamalarını beş ana kategoride incelemiştir:51
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 bu çalışmalar ayrı bir yere
sahiptir.
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.
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.
50

Berman, H., Gilson, C., Advertising Concepts and Strategies, Random House, New York, 1980,
s.306.
51
Dawn Dobni ve George M. Zinkhan. “In search of Brand Image: A Foundation Analysis”, Advances in
Consumer Research, Vol.17, 1990, s.111-115.
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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.
Yukarıda yer verilen çerçevede, marka imajının temel nitelikleri şu şekilde
sıralanabilir:52
· Marka imajı, markaya ilişkin olarak tüketicinin zihninde yer eden bir bütünlüktür.
· Marka imajı, tüketicinin markaya ilişkin bilgileri rasyonel ya da duygusal bir biçimde
yorumlaması sonucunda oluşan öznel (subjektif) ve algısal bir olgudur.
· Marka imajı ürünün teknik, işlevsel ya da fiziksel özellikleri içinde kendiliğinden yer
almaz. Pazarlama faaliyetleri çerçevesinde karmaşık değişkenler ve tüketicinin
(algılayıcının) nitelikleri tarafından yaratılır ve biçimlendirilir.
· Marka imajı söz konusu olduğunda, gerçekliğin algılanması gerçekliğin kendisinden
daha önemlidir.

1.6. Marka İmajının Bileşenleri
Biel’e göre marka imajını (i) “ürünü üreten/hizmeti verenin imajı (kurumsal imaj)” , (ii)
“kullanıcının/tüketicinin imajı” , (iii) “ürünün/hizmetin imajı” olarak tanımlanan üç
bileşene ayırmak mümkündür. Ancak, söz konusu bileşenler ve bunların dışında kalan
diğer çevresel faktörler (kültür, referans grupları vs.) marka imajına farklı oranlarda
katkı yapmaktadır.53

52

a.g.e., s. 118.
Alexander L., Biel, “How Brand Image Derives Brand Equity”, Journal of Advertising Research,
Vol.32, RC6-RC12., 1992.
53
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Şekil-1: Biel’e Göre Marka İmajının Bileşenleri

Üreticinin İmajı
(Kurumsal İmaj)

Ürünün İmajı

MARKA İMAJI

Markanın Tüketici
Açısından Değerini
Etkileyen Marka
İmajı Dışındaki
Tüm Faktörler

Markanın Tüketici
Açısından Değeri

Tüketicinin/
Kullanıcının İmajı

Rakip Markaların
İmajı

Markanın
Piyasadaki Değeri
(Brand Value)

Örneğin, Philip Morris hem bir şirket adı, hem de marka adıdır ve Marlboro markalı
sigarayı üretmektedir. Ancak insanların ilk aklına gelen genellikle Philip Morris değil
Marlboro markasıdır. Dolayısıyla bu örnekte ürünün (marka) imajının kurumsal imajdan
önde geldiği söylenebilir. Aynı durum Fiat-Alfa Romeo ilişkisi için de geçerlidir.
Ülkemizde de benzer bir şekilde süt ve süt ürünleri ve şarküteride Pınar markası akla
gelmekte ancak Yaşar Holding akla gelmemektedir.54
Biel marka imajını bu şekilde kurumsal imaj, kullanıcı imajı ve ürün imajı olarak üç alt
imaja ayırırken Toubeau, marka imajına daha farklı bir açıdan yaklaşmakta ve marka
imajını oluşturan öğeleri kişinin öznel deneyimleri ile tanımlamaktadır. Bu tür bir
sınıflandırmada da marka imajının bileşenleri:
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(i)

Duygu bağıntıları

(ii)

Değerlerle olan bağıntı

(iii)

Yaşanmış tecrübeler; olarak üçe ayrılmaktadır.55

Buna göre tüketiciler kendilerinde hissi olarak bir şeyler uyandıran markalara yakınlık
duymaktadır. Örneğin tüketicinin öğrenciyken staj yaptığı işletmeye, sevdiği beğendiği
insanların kullandığı ürünlere yakınlık duymasının kaynağında kişinin ürün veya marka
ile duygusal bağıntı kurması vardır. Ancak markayla ilgili imaj, tüketici zihninde
markayla ilgili deneyim olmadan ya da markayı hiç kullanmadan sıra dışı bir şekilde de
oluşabilir. Bu sıra dışı süreç, medya ve diğer yazılı görsel iletişim kanalları vasıtasıyla
gerçekleşmektedir. Televizyon programlarında (dizi, film vb.) yapılan marka yerleştirme
faaliyetlerinin marka imajını ciddi anlamda etkilediği yönünde veriler yer almaktadır.56
Bu veriler, markaya herhangi bir deneyim yaşamadan da markanın gerçekleştirmiş
olduğu etkinliklerin tüketici zihninde marka imajı yarattığını desteklemektedir.57

Yukarıda değinilenin yanı sıra Toubeau, kişinin kendi değerlerini doğrulayan markaları
tercih ettiğini söylemektedir. Bazı insanlar “ağırbaşlı” arabaları, bazıları “hafif, sportif”
arabaları tercih etmektedirler. Bazı insanlar ucuz olması nedeniyle bir markaya değer
verirken bazı insanlar da “pahalı” olan bir ürünün aynı zamanda kaliteyi ve/veya prestiji
temsil ettiğini düşünebilirler.

Howard ise Toubeau gibi tüketicinin öznel değerlendirmelerini dikkate almakta, ancak
bununla birlikte marka imajını toplumsal etkileşimi göz önünde bulundurarak üç
bileşene ayırmaktadır:58

54

Ekdi, B., Marka İmajı Yaratma ve Yerleştirme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005, s.14.
Toubeau, R., Pazarlama Psikolojisi, Reklam Yayınları, İstanbul, 1971, s.59.
56
Van Reijmersdal, E. A.,Neijens, P. C. ve Smit, E. G., Effects of Television Brand Placement on
BrandImage, Psychology& Marketing, 24(5), 2007, 403–420.
57
Gwinner, K. ve Eaton, J., Building brand image through event sponsorship: The role of image
transfer, Journal of Advertising, 28, 1999, 47–59.
58
Howard, J.A., Buyer Behaviour in Marketing Strategy, Prentice Hall, ABD, 1994.
55
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(i)

Tüketicinin markayı tanımasını sağlayan fiziksel nitelikler,

(ii)

Tüketicinin yargılamasına göre markanın gücü, kalitesi,

(iii)

Markanın kalitesini belirlemede tüketicinin kendine olan güveninin ölçüsü.

Howard, öznel değerlendirmelerin oluşmasında tüketicinin vermiş olduğu kararı
sorgulamasını da sürece dâhil ederek marka imajının oluşmasında birey-toplum-yargı
bütünlüğünü dikkate almıştır.

1.7. Marka İmajı İle Karıştırılan Benzer Kavramlar
Marka imajı kavramı sıklıkla marka kimliği, marka farkındalığı, marka çağrışımları,
markaya yönelik tutum, marka kişiliği, kavramlarıyla eş zamanlı kullanılmakta, hatta
zaman zaman bu kavramların yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple bahsi
geçen temel kavramların açıklanmasına gerek görülmüştür.

Marka kimliği, marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirlemeye yarayan, marka
eksenini, kaliteyi temsil eden ve kurum üyelerinin müşteriye yönelik vaadini içeren bir
kavram olup tüketiciler ile marka arasında ilişki kurulmasını sağlar.59

Marka ile tüketici arasındaki bağı oluşturan marka kimliği kavramı, markanın daha
bütüncül bir şekilde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Aslında marka kimliği olarak
yaratılmak istenen belirli marka çağrışımlarıdır. Bu çağrışımlar markanın ne anlama
geldiğini belirlemekte, marka içeriğini, inançlarını ya da kaliteyi temsil ederek,
işletmenin müşterilere yönelik marka vaadini içermektedir.60

Ancak marka imajı ile marka kimliği kavramları birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Marka
kimliği, işletmeler tarafından tüketicilerde oluşturulması istenen çağrışımlar bütünüdür.
Dolayısıyla, stratejik bir planlama aracı olarak marka imajı oluşturma çabasıdır. Marka
59

Uztuğ, F., 2003, s. 43-44
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kimliği

“markanın

nasıl

algılanması

gerektiğine”

yönelik

olarak

firmaların

gerçekleştirdiği faaliyetlerin temelinde yer alır ve işletme pazarlama iletişimi
çerçevesinde gönderdiği tüm mesajlar (marka adı, görsel simgeler, ürün, sponsorluk vb.)
ile marka imajı yaratılmaya çalışılır. Bu açıdan bakıldığında marka kimliğinin marka
yöneticilerinin;

marka

imajının

ise

tüketicilerin

denetiminde

olduğundan

bahsedilebilir.61

Marka farkındalığı kavramı, markayla ilgili tüketici algılarının, fikirlerinin oluşması
için ön şart niteliğinde olup, markanın tüketici zihninde sahip olduğu izleri ifade eder.62
Marka farkındalığı kavramının iki temel bileşeni vardır:
·

Bu bileşenlerden marka tanınırlığı, tüketicinin markayı doğru ürün kategorisine

yerleştirmesi olarak

tanımlanabilir.63

Örneğin

tüketicinin

Mercedes

markasını

gördüğünde ya da işittiğinde bunu otomobil kategorisine yerleştirmesi.
· İkinci bileşen olan marka hatırlanırlığı ise, tüketicin herhangi bir ihtiyacını
gidereceğini düşündüğü ürün kategorisi dikkate alındığında markayı hatırlamasını, diğer
bir ifadeyle markayı zihninden bulup çıkarmasını ifade eder.64 Örneğin araba ihtiyacı
olan kişinin aklına Mercedes markasının gelmesi.

Marka bilinirliği, ise marka farkındalığını ve marka imajını da kapsayan daha geniş bir
kavramdır.65
Marka çıkıntısı ise, tüketicinin aklına ilk olarak hangi markanın geldiğini ifade eder.66
60

Aaker, D., A. Building Strong Brands, The Free Press, New York, 1996, s.68.
Uztuğ, F., 2003, s.44-45.
62
Kevin L. K., Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of
Marketing
63
a.g.m., s.2-3.
64
a.g.m., s.2-3.
65
a.g.m., s.2-3.
66
Stephen Miller ve Lisette Berry, Brand Salience versus Brand Image: Two Theories of Advertising
Effectiveness, Journal of Advertising Research, September-Octomber, 1998, s.77-82.
61
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Şekil-2: Marka Bilinirliğinin Boyutları
Marka
Hatırlanırlığı

Marka
Farkındalığı

Fiyat
Marka
Tanınırlığı

Ürüne
Bağlı
Ürün
Dışı

Nitelikler
Marka
Bilinirliği
Yararlar
Marka Çağrışımlarının
Türü
Marka
İmajı

Marka Çağrışımlarının
Olumlu Olması

İşlevsel

Ambalaj

Kullanıcı
İmajı
Kullanım
İmajı

Deneysel
Tutum
Sembolik

Marka Çağrışımlarının
Gücü
Marka Çağrışımlarının
Eşsizliği
Kaynak: Keller, K. L., Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer- Based Brand Equity,
Journal of Marketing, Vol.57, 1993, s.7.

Marka çağrışımları, tüketicinin zihninde marka ile ilgili olan her şeyi ifade eder.
Tüketici markaya ilişkin tüm verileri zihninde bir şebeke halinde tutar ve markaya
ilişkin doğrudan ya da dolaylı, somut ya da soyut, görsel, işitsel, hissi her türlü bilgi bu
şebekeye eklenerek uzun dönemli hafızaya alınır. Buna göre tüketicinin zihnindeki
marka çağrışımları üç açıdan ele alınabilir:67

67

a.g.m., s.3-5.
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a. Tüketicinin ürüne ya da hizmete ilişkin tanımlayıcı nitelikteki bilgiler. Bu bilgiler
direkt ürünle ilgili (içerik, fiziksel nitelik vb.) olabileceği gibi, ürünle dolaylı ilgisi
(fiyat, ambalaj, kullanıcı profili vb.) olan bilgiler de olabilir.
b. Çağrışımlar aynı zamanda ürünün işlevsel, sembolik ve deneysel faydaları açısında
da değerlendirilebilir.
c. Markaya ilişkin tutum ise çağrışımların bir diğer parçasıdır.

Bahsedilen çağrışımların güçlü, istikrarlı, olumlu nitelikte ve az karşılaşılan türden
olması başarılı bir marka imajı için anahtar niteliğindedir.68
Dolayısıyla marka çağrışımları çok yönlü şekilde çalışarak markaya değer katar:
Öncelikle, markaya ilişkin verileri işlemeye, biriktirmeye ve hatırlamaya yardımcı olur
ve marka ile ilgili birçok bilgiyi, niteliği, kısa sürede özetler. Daha da önemlisi ürünlerin
rakip ürünlerden farklılaşmasını sağlayarak tercih sebebi olmasına katkıda bulunur.
Ayrıca çağrışımlar markaya ilişkin olumlu duyguları yaratır ve bunların markaya
eklenmesini sağlar. Son olarak da ürün geliştirme stratejileri için esas oluşturur.69

Markaya yönelik tutum, tüketicilerin markaya yönelik genel değerlendirmesi olarak
tanımlanabilir. Reklamcılık ve pazarlama iletişimi gibi alanlarla doğrudan ilişkili olan
tutum kavramı; bilişsel, davranışsal ve duygusal olarak üç bileşenle açıklanmaktadır.
Tüketicinin markanın yararına ve tanınırlığına ve bilgisine ilişkin genel değerlendirmesi
tutum olarak ifade edilmektedir. Tüketicinin belleğinde üç tür değerlendirmeden söz
edilebilir. Bunlardan ilki, duygusal tepkidir ve markaya karşı duygusal yönelimi ifade
eder. “Bu marka kendimi iyi hissettiriyor, kendimi bu markaya yakın buluyorum” gibi.
İkincisi bilişsel değerlendirmedir ve marka hakkındaki inançlardan, çıkarsamalardan
oluşur. “Bu markada kötü sürprizlerle karşılaşma riski azdır” gibi. Üçüncüsü de
davranışsal niyet, alışkanlıklarla birlikte tanımlanmaktadır. “Ailemin kullandığı tek

68
69

a.g.m.., s.3-5.
Aaker, D. A.,Managing Brand Equity, Free Press, New York, 1991, s.111-112.
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marka” gibi. Markaya yönelik tutum, hem marka ile ilgili hem de satın alma niyeti ve
davranışında belirleyici bir unsurdur.70

Marka kişiliği kavramı ilk olarak 1973 yılında S. King tarafından tanımlanmaya
çalışılmış, genel bir ifadeyi içeren bu tanımın ardından, 90’ lı yıllarda en uygun halini
almıştır.71

Marka kişiliği tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan
kişilik özelliklerinin, markalara atfedilmesiyle yaratılır.72 Burada, tüketicilerin kendi
kişilikleriyle eşleşen ürün ve markaları satın alacakları gerçeğinden yola çıkılmaktadır.73
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.74 Örneğin Mr. Coffee markası güvenilir,
arkadaş canlısı, yetenekli, zarif ve entelektüel olarak tespit edilmiştir. Harley Davidson
ise sert ve dışsal (açık havada yaşamayı seven) bir kişiliğe sahiptir.75

Marka kişiliği kavramı, temelde markaların da insanlar gibi kişilik özelliklerine, belli
duygular ya da, izlenimlere sahip olduğu varsayımına dayanmaktadır. Böylece marka
yaş, cinsiyet, toplumsal ve ekonomik sınıf vb. açılardan değerlendirildiği gibi sıcak,
duyarlı, ilgili gibi bazı tipik kişilik özellikleri ile ilişkilendirilmektedir. Marka kişiliği,
bir markayla çağrışımlandırılmış insani özellikler olarak; çağdaş, genç, entelektüel,
tutucu, yaşlı gibi sıfatların markalara taşınmasını açıklamaktadır.76 Marka kişiliği
markayı sadece bir eşya olmaktan çıkarıp ona insani değerler katmaktadır. Bu anlamda
marka kişiliği kavramı tüketiciye, piyasada ayırt etmenin güçleştiği ürünleri tercih
70

Uztuğ, F., 2003, s. 32-33.
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Schiffman, L.G., Kanuk, L.L., Consumer Behaviour, Prentice-Hall, ABD., 2000.
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Hoyer, W.D., McGinnis, D.J., Consumer Behaviour, Houghton Mifflin, ABD., 1997.
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ederken yardımcı olmaktadır. Örneğin; sakız gibi ürünlerde tüketici ürün bazında net bir
ayırım yapamazken, ürünün markasına bakarak daha rahat seçim yapabilmektedir. Tablo
1’ de bazı markalar ve marka kişilikleri gösterilmiştir.

Tablo 1. Bazı Markaların Karakteristik Özellikleri

Kişilik/Karakter

Karakter Özelliği

Örnek Marka

Yaratıcı

Yeni bir şey yaratma

Lego, Apple

Anaç

Diğerleriyle ilgilenme

Sana, Pınar

Hükümdar

Kontrol sağlama

Microsoft, CNN

Animatör

İyi vakit geçirme

Pepsi, MTV

İçimizden biri

Kendini olduğu gibi iyi hissetme

Fanta , Bizim

Aşık

Aşkı bulma ve sunma

Magnum, Impulse

Kahraman

Cesurca hareket etme

Nike, Johnny Walker

Asi

Kuralları bozma

Harley-Davidson

Sihirbaz

Dönüşümü gerçekleştirme

Axe, Red Bull

Masum

İnancı koruma veya yenileme

Coca-Cola, Dove

Kâşif

Bağımsızlığı koruma

Levi’s, Hazır Kart

Bilge

Dünyaları anlama

Discovery Chanell

Kaynak:http://muratsaylan.blogcu.com/bana-markani-soyle-sana-kim-oldugunu
söyleyeyim_880056.html, s.3., e.t; 10.03.2015.

Bir marka için tanımlanabilir kişiliğin oluşumunda pek çok etken bulunmaktadır. Bu
etkenlerden birincisi, her geçen gün birbirine benzer ve birbirine rakip olan ürünler
pazara sunulmaktadır ve marka kişiliği markayı rakiplerden ayıran tek faktördür. İkincisi
76

Aaker, D. A., 1996, s.41.
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ise, duygusal tepkileri gerektiren satın alma kararlarında sevilen bir kişilik, tüketiciyle
gerekli olan duygusal bağlantının kurulmasına yarar sağlayan etmendir. Üçüncü olarak,
yoğun bir marka kişiliği sadece markaya yardımcı olmaz hatta markanın reklamını
sürdürür ve kolay tanınmasına yardımcı olur.77
Şekil-3: Marka Kimliği ve Marka İmajı

Marka Kimliği
Marka İmajı

Aktarılan
Göstergeler
Etkinin Diğer
Kaynakları

RekabetGürültü

Kaynak: Ferruh Uztuğ, Markan Kadar Konuş: Marka İletişim Stratejileri, Mediacat Kitapları, İstanbul,
2003, s.44.

77

Aaker D. A., 1996, s.112.
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2. MARKA İMAJI OLUŞTURMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

Markalar temel olarak ürünlerin birbirlerinden farklılaştırılmasına hizmet ederler. Bir
ürünün piyasada yer alan rakip ürünlerden daha iyi konumda olmasının sebebi tüketici
algısındaki yeridir. Tüketici algısında güçlü ve uzun ömürlü bir algı yaratmak ise çeşitli
pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve bununla birlikte iyi bir marka
konumlandırılmasını gerektirir.

Bu kısımda öncelikle marka konumlandırılması, marka konumlandırılmasının marka
imajı ile olan ilişkisi, yeniden konumlandırma ve nihayetinde marka imajı
oluşturulmasına yönelik diğer faaliyetler ele alınacaktır.

2.1. 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.78

Artan iletişim hacmi ile birlikte tüketici zihni savunmaya geçmiştir. Sunulan birçok bilgi
izlenmesine rağmen reddedilmektedir. Bu da iletişimi etkisizleştirmektedir. Genelde
tüketici zihni önceki bilgi ve deneyimleri ile eşleşen bilgileri kullanır. Yapılan
araştırmalar göstermektedir ki, birçok ürün kategorisinde müşteriler ürünlerde büyük bir
farklılık algılamadıkları için marka tercihlerini markalar arasında akılcı bir araştırma ile
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yapmaktadırlar. Bu nedenle konumlandırma yaklaşımı tüketicinin zihninde bir konum
elde etmeyi ve bu konumu korumayı önermektedir.79

Marka konumlandırmanın amacı, markayı hedef kitlenin zihninde rekabetçi üstünlüğe
sahip bir konuma yerleştirmektir. Konumlandırma için tüketici zihninde markaya
yönelik olumlu çağrışımların oluşturulması ve bu çağrışımların diğer ürünlere kıyasla
farklı olduğu algısının yaratılması önemlidir.80
Marka konumunun başarısı için, marka yöneticilerinin dikkat etmesi gereken konular şu
şekilde sıralanabilir:81
· Seçilecek marka konumu tüketicilerce dikkat çekici olmalıdır. Tüketiciler yönünden
anlamlı olmayan bir unsurun kullanılması faydalı olmayacaktır.
· Marka konumu, markanın gerçek dinamiklerine dayanmalıdır. Şayet verilen mesaj
markanın sunmadığı/sunamayacağı bir faydaya dayanıyorsa, bu öğe markanın
başarısını olumsuz yönde etkileyecektir.
· Marka konumu, rekabet avantajını yansıtmalı ve bu noktaya ağırlık vermelidir. Rakip
markalarla benzer özellikler üzerinde konumlandırma yararlı olmayacaktır.
Tüketiciler farklılığı kolay kolay algılayamadıkları için, tercihler markadan çok fiyat
doğrultusunda olacaktır.
· Markanın konumu, sade, anlaşılır ve motive edici yönde olmalıdır. Karışık ve dolaylı
kavramlarla konumlama çabaları tüketicilerin zihnini karıştıracaktır.
· Güçlü bir marka konumu için firmanın SWOT analizinden elde edilen bulgular ve
marka

yapısı

arasında

bir

paralellik

sağlanmalı,

bunlar

bütünleştirilmeye

çalışılmalıdır.
· Marka kişiliğinin marka konumuna etkisi daima göz önünde bulundurulmalıdır.
78

Ries A., Trout, J., Positioning; The Battle For Your Mind, McGrawHill Book Company, New York,
1986, s.2.
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Uztuğ, F., Konumlandırma Kavramı, The Brand Age, Aylık Marka Yönetimi Dergisi, 1. Sayı, 2009,
s.60.
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Marka konumlandırma stratejik bir faaliyet sürecidir. Bu süreçte markanın tüketici
tarafından kabulünü ve marka imajını yaratmadaki etkili olan yöntemleri belirlemek
esastır.82
Konumlandırma stratejisinde kullanılan temel yaklaşımlar şunlardır:83
· Ürün özellikleri ve tüketici yaklaşımı: Bu yaklaşımda üründe var olan bir özelliğin
tüketiciye sağladığı yarar ön plana çıkarılarak konumlandırma yapılır.
· Fiyat ve kalite yaklaşımı: Bazı ürünler için yüksek fiyatlama ve kalite ilişkisi
kullanılarak veya tam tersi bir ilişki ile mal ve/veya hizmet konumlandırılır.
· Kullanım ve uygulama yaklaşımı: Bu yaklaşımda ise, ürün kullanıcılarla
özdeşleştirilerek konumlandırılmaya çalışılır.
· Ürün sınıfı yaklaşımı: Ürün sınıfı yaklaşımında, ürün belirli bir ürün sınıfı ile
ilişkilendirilerek konumlandırılmaya çalışılır.
· Kültürel simgeler yaklaşımı: Bu yaklaşımda markayı rakiplerden ayırmak için
hedef kitlede yerleşmiş kültürel simgeler kullanılır. Örneğin; Marlboro’nun yarattığı
Marlboro Man ve Marlboro Country.
· Rakip Yaklaşımı: Bu yaklaşımda rakibin tüketici algısında belirlenmiş olan imajı
işletmenin kendi markasını konumlandırması için referans noktası olarak kullanılır.
Daha açık bir ifadeyle; rakip markanın özellikleri, tüketiciye sunduğu imkânlar,
içinde bulunduğu ürün kategorisi vb. kullanılarak ürün, hizmet ya da marka tüketici
algısında öngörülen yere konumlandırılabilir.84
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Markalaşmanın amacı, sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayan bir konumun elde
edilmesidir. Bu sebeple konumlandırma kararları belirlenmeden önce ele alınması
gereken üç temel noktanın açıklığa kavuşturulması gerekir;

1. Doğru konumun belirlenebilmesi için doğru hedef kitlenin saptanması gerekir. Zira
konumlandırma stratejisi, hedef kitlenin ihtiyaçlarını, alışkanlıklarını, beklentilerini
esas alan bir stratejidir.
2. Konumlandırma, özü itibariyle karşı strateji oluşturmaya yöneliktir. Ürün ya da
hizmetin tüketici zihninde tanımlanması için kullanılacak bir karşı ürün, kullanım,
alışkanlık veya davranış biçiminin olup olmadığı belirlenmeli, tüketici zihninde söz
konusu ürün kategorisini ilk yerleştiren marka olunmasına gayret gösterilmelidir.
3. Konumlandırma, hedef kitlenin zihnindeki ürün ya da hizmete ait bir imajı
şekillendirmek için kullanılmaktadır. Ancak kötü bir imaja sahip bir markanın tek bir
konumlandırma faaliyeti ile iyileştirilmesi mümkün değildir. Bunun yerine, birbirini
takip eden ve devamlı bir konumlandırma kampanyasına ihtiyaç vardır. Bu sebeple
üzerinde durulması gereken üçüncü nokta ise; markanın tüketici zihninde mevcut
konumunun saptanması ve gerçekleştirilecek olan kampanyalar ile bu imajda ne gibi
değişikliklere gidileceğidir.85

Zamanla tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin değişmesi sonucu marka
konumlandırma stratejilerinin de geliştirilmesi, yenilenmesi gerekir.86 Bununla birlikte
firmalar

konumlandırma

stratejilerinde

şu

dört

konumlandırma

hatasından

kaçınmalıdırlar:87

i.

Eksik (Yetersiz) Konumlandırma: Hedef kitlenin marka hakkında zayıf fikirlere sahip
olması, markanın yetersiz konumlandırılmasına sebep olan en önemli unsurlardandır.
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ii.

Aşırı Konumlandırma: Alıcılara markayla ilgili yüklenen fazla mesaj ve bilgi de
marka konumlandırmasında düşülen yanlışlardandır.

iii.

Kafa Karıştıran Konumlandırma: Hedef kitlenin markayla ilgili karışık bir imaja
sahip olması durumudur. Bu karmaşa firmanın gerçeklikten uzak iddialarından,
sürekli yenilenenn imajından kaynaklanabilir. Bu durum da yine bir konumlandırma
yanlışına sebebiyet verebilir.

iv.

Kuşkulu Konumlandırma: Ürüne yönelik özelliklerin (fiyat, ürünün ve üreticinin
menşei

vb.)

alıcılar

tarafından

şüphe

yaratması

sonucunda,

markanın

konumlandırılması gerçeklikten uzak ve kuşku yaratacak şekilde gerçekleşebilir.

2.1.1. Marka Konumlandırılması ve Marka İmajı İlişkisi
Konumlandırma stratejisinin temel amacı markayı diğer markalardan farklılaştırmaktır.
Bu farklılaştırma konumlandırma stratejileriyle olabileceği gibi; yeni ürünlerle ve/veya
mevcut olan

ürünlerin

geliştirilmesi,

iyileştirilmesi yoluyla da kısa vadede

gerçekleştirilebilir. Ancak bu süre zarfında rakiplerin rekabet gücüne erişmesi ve hatta
liderliği ele alması olasıdır. Oysaki konumlandırma ile sürekli bir imaj yaratılarak bu
durum engellenebilir. Zira imaj yaratma, ürün niteliklerine veya taklit edilebilen diğer
özelliklere bağlı olmadığı için, rekabetçi saldırılar karşısında daha dayanıklıdır.88

Konumlandırma marka ile ilgili algıları oluşturmakla ilgilidir; konumlandırma ile firma
veya marka, hedef kitlenin zihninde yer edinmektedir. Bir firma bir markayı
konumlandırdığında tüketicilere bir vaatte bulunmaktadır. Eğer firma bu sözü yerine
getirirse, istediği marka imajını elde etmek için fırsat yakalamış olur.89

Konumlandırma ile marka imajı ve itibar elde edilir; bir markanın imaj ve itibarı olumlu
bir

konumlandırmayı

oluşturup

oluşturamayacağıyla

ilişkilidir.

İstenilen

bir

konumlandırma amacını elde etmek ve pazar algılarını değiştirmek için başlatılan
88
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kampanya ile pazar iletişiminin hem tutarlı hem de sürekli olması gerekir. İnsanlar her
gün oldukça fazla görsel, işitsel ve hissi mesaj bombardımanına maruz olurlar. Önemli
olan markayı tüketicilerin zihninde en ön sırada tutmaktır.90

Netice itibariyle, konumlandırma ile ulaşılmak istenen, kısa dönemli pazar payı artışı
hedeflemesi yerine; marka imajını oluşturan bileşenlerin saptanması, güçlendirilmesi ve
belirli bir marka imajının tüketici zihninde yer etmesi olduğu söylenebilir.

2.1.2. Markanın Yeniden Konumlandırılması
Taklitlerin pazara çıkması veya tüketici tercihlerindeki değişim nedeniyle mevcut
markanın hali hazırdaki konumu ile faaliyette bulunması firmalar için risk alanı
oluşturabilir. Bu ve benzeri durumlarda işletmeler zaman kısıtı, rekabet yoğunluğu gibi
faktörler nedeniyle yeni bir marka yaratmak yerine mevcut markalarını yeniden
konumlandırma yoluna gidebilir. Ayrıca bu şekildeki bir stratejide firmalar, mevcut
markalarının tanınmışlığının avantajını kullanabileceklerdir. Ancak unutulmamalıdır ki
yeni marka konumlandırması ile firma imajı değişikliğe uğrayacaktır. Değişim sonrası
olası sonuçlar göz önüne alınmalı ve yeniden konumlanmaya gidildiğinde, katlanılacak
maliyet ve elde edilecek beklenen gelir karşılaştırılmalıdır. Elde edilecek fayda
katlanılacak maliyetten büyük olduğu kanısına varılırsa, bir markayı yeniden
konumlandırma faaliyetine gidilmelidir.91
Yeni bir konumlandırmanın tercih edilme sebepleri ise;92
· Firma ya da markanın olumsuz bir imaja sahip olması durumunda: Firmalar hiç
istemedikleri halde negatif bir imaj edinebilirler. Hatta bu olumsuz imajın kaynağı
89
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firma içi dinamiklerden de kaynaklanmayabilir. Bu sebeple beklenmeyen durumlarda
ne yapılacağı planlanamayacağı için, böyle bir durum karşısında yapılabilecek en
doğru hamle markayı yeniden konumlandırmaktır. Örneğin dünyaca ünlü fast food
zinciri Mc Donalds'ın imajı yıllar içerisinde giderek “sağlıksız gıda” ile eş değer oldu.
Öyle ki kalitesiz ve sağlıksız ürünler satıldığı ve şirketin özellikle ABD' de yüksek
seviyede olan obeziteye katkısı hakkında çekilen “Super Size Me” isimli belgesel Mc
Donalds'ın hisselerini ciddi anlamda düşürdü. Peki, şirket bu olumsuz algıyı olumlu
hale dönüştürmekle ilgili nasıl bir yol izledi? Öncelikle, yok saymak, umursamamak
yoluna gitmedi. Tam tersine algı kırılmasının nerelerde yaşandığına yönelik
araştırmalar ve atılan adımlar sonunda bugün sağlıklı yaşamı savunan bir kuruma
dönüştü. Yeniden markalama için sağlıklı ürünler servis eden, çok çeşitli salataları
menülerine yerleştiren şirket, büyük bir değişim atağına girişti. Birkaç yıl içerisinde
de olumlu sonuçlar alınmaya başladı.93
· Firma ya da marka bulanık bir imaja sahip olduğunda: Markaya ilişkin
algılamalar karışık olabilir. Bu karışıklığın sebebi o marka için kişilerin zihninde net
bir imajın oturmadığıdır. Bu da uygun şekilde konumlanamayan markaların sık sık
karşılaştığı bir durumdur. Algıların karıştığı durumlarda, ürün ambalajının
değiştirilmesi

gibi

yani

daha

çok

şekilsel

uygulamaları

içeren

yeniden

konumlandırma stratejisi ile söz konusu karışıklık giderilebilir.
· Rekabetin marka konumunu ele geçirmesi: Başarı, firmalar için değişmez bir
tehlikedir. Çünkü piyasada başarı elde eden her firma rakiplerce taklit edilir. Bu
nedenle firmalar taklit nedeniyle yitirdikleri konumlarını yeni ürünler sunarak telafi
edebilirler.
· Firmanın yeni stratejik yönetime başlaması: Firmanın yeni bir endüstriye girmesi
durumunda ya da hâlihazırda yürütülen ana faaliyet alanı dışında markasını tanıtması
söz konusu olduğunda yeni bir stratejik yönetime ve yeniden konumlandırmaya
gereksinim vardır.
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· Firmanın yeni bir marka kişiliği edinmesi: Yeni marka değerleri veya kişilik
özellikleri sunabilmek için, firmanın yeniden konumlandırmaya yönelmesi gerekir.
Mevcut hedef pazara ek olarak, firmanın yeni bir hedef pazara yönelmesi, marka için
cazip bir girişimdir. Ancak böyle bir atılımda mevcut müşteri temelinden
uzaklaşılması riski göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, Formula 1 yarışlarına
katılmayı düşünen Toyota bu sayede gençlere de hitap edecek şekilde marka imajını
canlandırmaya ve bu şekilde daha yenilikçi ürünleri satın alma eğiliminde olan bu
kitleyi kendisine çekmeye çalışmıştır. Bu yolla Toyota’nın konumunun teknik açıdan
yenilendiği mesajının ilgili kitleye iletilmesi amaçlanmıştır.

Yeniden konumlandırma, temelde tüketicilerin markayla ilgili sahip olduğu mevcut
algıları geliştirmek için kullanılır. Sebep ne olursa olsun en nihayetinde yeniden
konumlandırma müşterilerin marka deneyiminde bir artışı içermelidir.94
Etkin bir konumlandırma süreci çerçevesinde marka imajının oluşturulmasına yönelik
faaliyetler ve marka imajına etki eden diğer unsurlara aşağıda yer verilmektedir.

2.2. Marka Adının Seçimi
Marka adı, markayı tanımlayan söz ya da sözcükler dizisidir.95 Bir başka ifade ile marka
adı markanın kelimelerle ifade edilebilen kısmıdır.96

Yapılan araştırmalara göre, sıradan bir ada sahip olan bir ürünün orta kaliteli, dikkat
çekici bir isme sahip ürün kadar iyi satış rakamı elde edemediğini, adlandırılmamış bir
ürünün pazar ortamında başarısız olması durumunda üründe iyileştirme yapmanın her
zaman etkili olmadığını ortaya koymaktadır.97
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Ürün adlandırma sürecinde ilk etap, ne tarz bir adın ürünle bağdaşacağının kararıdır.
Kodak, Sony gibi anlamı olmayan, kulağa hoş gelen, dikkat çekici adların yanında,
Panda dondurma gibi ürünün fonksiyonuyla ilgisi olmayan, Gıdasa gibi ürünün kalitesini
ya da menşeini yansıtan, Yumoş, Silen gibi ürünün ne işe yaradığını belirten, Ford,
Lincoln gibi işletme kurucusuna veya ünlü kişilere ait olan, IBM, KFC gibi işletmenin
ilk harflerinden oluşan pek çok türde ad marka olarak kullanılmaktadır.
Marka adı konusunda dört ana stratejiden bahsedilebilir:98

i. Ferdi isimler: Her ürün için ayrı bir markanın kullanılmasıdır. Üretici farklı
nitelikteki ürününü farklı marka adı altında piyasaya sunduğunda marka imajının
zayıflaması riskini bertaraf ederek farklı sosyo-kültürel sınıflardaki tüketici kitlelerine
ulaşabilir. Örneğin Seiko, Pulsar markasıyla daha düşük kalitede bir saati piyasaya
sunarak marka imajının zayıflama ihtimalini engellemiştir.
ii. Şirketin aile isimleri: Yeni bir marka yaratarak onun geliştirilmesi, tanıtılması gibi
maliyetlere katlanmaksızın hâlihazırda güçlü bir imaja sahip olan şirketin aile isminin
kullanılması da muhtemeldir. Örneğin Bosch firmasının ürün yelpazesinde yer alan
tüm ürünlerinde aynı markayı kullanması gibi.

iii. Bütün ürünler için ayrı aile adları: Bir işletmenin farklı tür ve nitelikteki ürünleri için
tek bir aile adının kullanılması yerine sektöre göre farklı isimler kullanılması da
tercih edilebilir. Örneğin Eczacıbaşı Holding ismi yalnızca ilaç ve finansal sektörde
kullanılırken; Viking Kağıt çatısı altında Selpak, Solo ve Silen markalı hijyen
ürünlerini, Vitra adı altında ise seramik ürünlerini üretmektedir.
iv. Şirket isminin ferdi ürün ile birleştirilmesi: Bazı şirketler yeni ürünlerinde firma
ismiyle birlikte ferdi bir isim de kullanmaktadırlar. Böylelikle hem şirket adının
gücünden faydalanılırken hem de yeni ürünün kendine ait kimliğinin oluşturulması
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sağlanmış olur. Örneğin Sabancı grubunun lastik sanayine ait ürünler için Lassa,
inşaat sektörü için Betonsa, Çimsa gibi.

Bir markanın iyi bir marka sayılması için marka adının yalın ve kısa olması, kulağa
güzel gelmesi, kolayca tanınması ve akılda kalıcı olması, saldırgan veya kötü
çağrışımlara sebebiyet vermemesi, dikkat çekici olması, telaffuzunun her dilde kolay
olması (dış pazarlar açısından), ayırt edici niteliklere sahip olması gibi özellikler önem
arz eder.99

Bununla birlikte marka adının belirlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları
şu şekilde sıralayabiliriz:
· Telaffuzu ve hatırlanabilirliği kolay olmalıdır.
· Ürünün niteliklerini yansıtmalı ve ürünün fonksiyonlarıyla bağdaşacak bir marka
adının seçilmesine dikkat edilmelidir.
· Marka adının rakip markalarla benzer olmamasına dikkat edilmeli, ürünü
farklılaştırıcı ve ürüne ayırt edici özellikler sağlayan unsurlar tercih edilmelidir.
· Reklam ve promosyon çalışmalarına katkı sağlar nitelikte olmalıdır.
· Dilbilimsel özellikler göz önünde bulundurularak marka adı çalışması yapılmalıdır.
Başarılı, güçlü marka isimlerine bakıldığında, ses taklidi, güçlü seslere sahip harflerin
kullanımı, farklı vurgulama özellikleri, kelime oyunları gibi dilbilgisine ait olan
unsurların kullanıldığı görülmektedir.
· Bir marka ismi seçerken değerlendirilmesi gereken bir diğer konu ise, gelecek
dönemlerde ürün yelpazesine eklenecek olan ürünler için de seçilecek olan markanın
uygulanabilir nitelikte olmasıdır.
· Uluslar arası pazarlarda da uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin beyaz
eşya sektöründe faaliyet gösteren Arçelik firması uluslar arası pazara açılırken
98
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“arçelik”

kelimesinin

söyleniş

ve

hatırda

kalıcılığı

konularında

zorluklar

yaşanabileceği sebebiyle yurtdışı pazarlarda “beko” adı ile ürünlerini satışa
sunmuştur.100

Belirtilen ölçütlere uygun marka adları, rakiplerine göre daha çabuk fark edilme,
hatırlanma gibi katkı sağlarken, markanın daha güçlü ve sağlam konumlandırılmasına da
yardımcı olur.

2.3. Reklam Çalışmaları
Reklam genel anlamı ile malların ve/veya hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılması,
benimsetilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerdir.101 Başka bir tanıma göre ise reklam; bir
malın, bir hizmetin bedeli ödenerek ve bu bedelin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak
biçimde yapılan ve yüz yüze satış dışında kalan tüm tanıtım faaliyetleri olarak
tanımlanmaktadır.102

Bir başka tanıma göre ise reklam, bir mal veya hizmetin sürüleceği piyasanın ve bu mal
ile hizmetin olası müşterilerinin tanınması için yapılacak araştırmalar, reklam amacının,
reklam masraflarının ve araçlarının, mesaj tiplerinin planlanması; reklam bütçesi,
reklamın ne zaman yapılacağı, hangi reklam araçlarının kullanılacağı konusundaki
kararlar ve nihayet reklam metninin hazırlanması gibi faaliyetler bütünüdür.103

Reklam mal ve hizmetin tanıtımının yanı sıra firmaları kitlelerle buluşturarak kuruma ait
imajın olumlu algılanmasını sağlamak ve potansiyel müşterileri kurumun etrafında
toplamak amacıyla da kullanılır. Pazarlamanın önemli stratejik karar alanlarından olan
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2004, s.137-140.
101
Ar, A.A., Marka ve Marka Stratejileri, Detay Yayınları, Ankara, 2004, s.123.
102
Özgür, A., Z., Televizyon Reklamcılığı: Kavramlar-Süreçler, Der Yayınları, İstanbul, 1994, s.17.
103
Gümüş, İ., Türkiye’de Reklamcılık Üzerine Bir Araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, sayı 49,
1995, s.7.
100

42

reklam; firmanın satışlarının artırılması, firma imajına ve markaya bağlılığın
oluşturulması, yeni pazar alanlarına girilmesi, tüketicilerin ikna edilmesi gibi pek çok
amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlar. Bu bağlamda reklamın amaçlarını; iletişim,
satış ve özel amaçlar olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.104
1. İletişim amacı açısından reklam, hedef kitlenin tanıtımı yapılan ürün ve/veya hizmete
yönelik olumlu yönde tutum geliştirmesini ve bu yönde satın alma davranışı
gerçekleştirmesini hedefler.
2. Reklamın satış amacını ise kısa ve uzun dönemde inceleyecek olursak, reklam kısa
vadede tüketiciyi tanıtımı yapılan ürüne yönlendirmeyi amaçlarken; uzun vadede ise
potansiyel müşteri portföyünü genişletmeyi hedefler. Bu doğrultuda reklamın satış
amacının talebi arttırma, talebin fiyat esnekliğini azaltma, satıcıya yardımcı olma,
alıcı ve satıcıyı bilgilendirmek olduğu söylenebilir.105
3. Reklamın özel amaçları ise, satış ve iletişim amaçları doğrultusunda gelişen ve
tüketicinin eğitimi, sosyal sorumluluk duygusunun aktarımı ve paylaşımı, imaj
oluşturma ve yayma, ürünün farklı kullanım alanlarını aktarma gibi konuları içeren
hedeflerdir.106

Reklamlar işlevlerine göre bilgilendirici ya da dönüştürücü (transformasyonel) olabilir.
Bilgilendirici mesajlar ürünün nitelikleri üzerine odaklanırken; dönüştürücü mesajlar ise
tüketicilerin/kullanıcıların kişiliğine ve yaşam tarzına odaklanırlar.107

Aynı çerçevede reklamları (a) mantıksal ve (b) duygusal yönelimli reklamlar olarak da
ikiye ayırmak mümkündür. Mantıksal reklamlarda amaç tüketicilere gerçekçi veriler
sunarak ikna iken; duygusal reklamlarda ise amaç güçlü duygular, hisler yaratarak
tüketicileri harekete geçirmektir.108
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Reklam,

markaların

algılanmasında

en

önemli

unsurlardan

biridir.

Ancak

unutulmamalıdır ki reklam maliyeti yüksek bir araçtır. Reklam kısa dönemde göz ardı
edilebilir ancak orta ve uzun vadede reklam faaliyetlerine gerekli hassasiyetin
gösterilmemesi, mevcut müşterilerin kaybı sonucunu getirebilir. 109

Markalaşma süreci esnasında karşılaşılabilecek çeşitli problemler, yapılabilecek çeşitli
stratejik hatalar ve hatta rakip işletmelerin stratejisi firmaları reklam faaliyetine
yönlendirebilir.

Bunlara

ek

olarak

genellikle

sıralanan

durumlarda

reklama

başvurulmaktadır.110

a. Tüketiciler ve/veya dağıtım kanalı üyeleri arasında marka farkındalık düzeylerinde
değişim görülmesi.
b. Marka veya kurum imajında sapmalar oluşması,
c. Dağıtım kanalı üyelerinin davranışlarında değişim görülmesi,
d. Tüketiciye yönelik promosyon çabalarının güçlendirilmesi için,
e. Tüketici bağlılık düzeyinde değişim görülmesi,
f. Rakip ürünlere karşı tüketici tutumlarındaki değişim,
g. Firma pazar payındaki değişim,
h. Ürün denemelerinde tüketici oranında değişim görülmesi.

Bu ve buna benzer durumlarda etkin marka stratejileri ile desteklenecek olan marka
stratejileri, markayı içinde bulunduğu risk alanından uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır.

Marka imajı ve reklam ilişkisi çerçevesinde ise Miller ve Berry farklı bir yaklaşımla öne
çıkarlar. Bahsi geçen yazarlara göre reklamların marka imajına katkısı sınırlı düzeyde
olmakla birlikte reklamlar marka imajı oluşturarak değil de marka çıkıntısı yaratarak
pazar payını arttırırlar. Marka çıkıntısı, tüketicilerin aklına ilk olarak hangi markanın
109
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geldiğini ifade eder. Bu açıdan bakıldığında satın alma davranışında marka çıkıntısının
marka imajına oranla daha etkin olmasının sebebi, tüketicinin herhangi bir destek
olmadan hatırladığı markaları satın alma eğilimi göstermesidir. Bu nedenle pazarlama
iletişiminin odak noktası, marka imajı yaratmak yerine markanın tüketicilerin zihninde
en üst sırada yer edinmesini, ilk olarak akla gelmesini sağlamaktır.111

2.4. Tema, Sloganlar, Vaatler, Efsaneler ve İmaj Dünyaları
Markaya ilişkin semboller, adlar çağrışımlarda birinci derecede rol oynasalar da bunların
tüketici zihninde anlamlandırılması kolay olmayabilir. Bu çağrışımların, tüketicilerin
zihninde belirli bir temayı canlandırması, tüketicilerin kendilerini özdeşleştirebilecekleri
duyguların yaratılması önemlidir.112
Örneğin, Camel ve Marlboro sigaraları “macera” ve “doğaya meydan okuma” temalarını
çağrıştırırken; buna karşılık Parliament “şehir yaşamını” vurgular. Benzer biçimde,
Pepsi “yenilikçi” temasına, Johnny Walker ise “başarı” temasına vurgu yapar. Bu
çerçevede, Camel’ ın sloganı “One Life, Live It! (Hayat tek, onu yaşa!)” dır ve maceraya
davet anlamını taşımaktadır. Johnny Walker ise “…..yürüyüşü” isimli reklam serileri ile
çeşitli, başarılı ve ünlü oyuncuların, işadamlarının hayatlarından kesitler sunmakta ve
ardından

“Keep

Walking!

(Yürümeye

Devam!)”

sloganı

ile

reklamlarını

tamamlamaktadır.113

Holt ise marka oluşturmada efsanelerin ve kültürün önemine dikkat çekmekte, başarılı
markaların güçlerini markası oldukları ürünlerden değil; temsil ettikleri sembollerden
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aldıklarını belirtir. Markalar, efsaneleri tüketici algısında somutlaştırıp, erişilebilir hale
getirerek tüketicilerin bu efsanelerin etrafında birleşmesi sağlanır.114

Başarılı, efsanelerin yaratılması içinse kültüre yön veren efsanelerin yaratılması, ancak
bu esnada popüler kültüre yaklaşılmaması, asi bir tavır takınılması önemlidir.115

Cova ve Cova ise geleneksel pazarlama araştırmalarında hedef kitleler belirlenirken,
homojen nitelikteki toplulukların temel alınıp bunlara yönelik stratejiler geliştirilmesini
eleştirmektedir. Çünkü günümüz tüketim toplumlarında heterojen nitelikte özellikler
barındıran buna karşın belirli bir değerler seti, kimlik tanımı ya da duygusal bağ
etrafında birleşen gruplar da söz konusudur. İşte bahsi geçen bu gruplara yönelik
uygulanacak pazarlama stratejilerinde ise bu grupları bir arada tutan unsurları
güçlendirici stratejiler tasarlanmalıdır. Örneğin Fransa’ da çok farklı yaş gruplarındaki
ve mesleklerdeki insanların severek kullandığı tekerlekli patenler bu tür özellik
göstermekte ve Ford, patencilere yönelik sloganlar ve kampanyalarla KA Roller adı
verilen araçtan 3000 adet üretip satmıştır.116
Marka imajının bir diğer unsuru “imaj dünyaları” olarak adlandırılabilir. Söz konusu
unsurun yaratılmasındaki amaç, hali hazırdaki kullanıcıların bağlılıklarını güçlendirmek
ya da potansiyel kullanıcılara markayı özendirmek olabilir. Her anlamda bu dünyaların
marka imajı ile tutarlılık göstermesi ve erişilebilir olması gereklidir. Marka imajı ile
bütünleşen bu tür bir dünyanın en uygun örneği “Camel Dünyası”dır. Camel
reklamlarına bakıldığında macerayı, doğayı, özgürlüğü seven bir kişi Camel
kullanıcısıdır. Camel ile özdeşleşen dünya ise yukarıda bahsi geçen niteliklere sahip
kullanıcıların “doğal ortamı” Camel Trophy’dir. Camel’in yarattığı bu dünya farklı
coğrafyalarda zorlu doğa koşullarına karşı yarışmayı içerir. Camel marka sırt çantaları,
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Camel kol saatleri, Camel tişörtler, pantolonlar hep bu kategori içinde yer alır ve bu
dünyanın birer parçalarıdır.117

2.5. Ünlü Kişiler ve Marka İmajı
Reklamı yapılan ürün için belirli bir kullanıcı profili seçiminde, toplum tarafından
bilinen, kabul gören başarılı kişilerin kullanılması sık rastlanan bir stratejidir. Bunun
sebebi, tüketicilerin kendileriyle bağdaştırdıkları, değer yargıları, başarıları ve davranış
biçimleriyle rol model aldıkları kişilerin tüketiciler açısından önemli birer referans
grupları oluşturmaları ve nihayetinde tüketici davranışlarını yönetmede etkili
olmalarıdır.118

Örneğin, Pepsi Cola, Coca-Cola’dan farklı olarak her nesle hitap etme iddiasında
değildir. Pepsi-Cola’nın hedef kitlesi gençlerdir ve bu sebeple gençlerin takip ettiği
şarkıcılarla reklam kampanyasını yürütür. Bunun en güzel örneği ülkemizde Burak
Özçivit, Cem Yılmaz, Hadise olarak gösterilebilir. Evrensel olarak ise Michael Jackson
Pepsi-Cola reklamlarında bir dönem yer almış sanatçılardandır.

2.6. Ürünün Menşei ve Marka İmajı
Marka imajı markayla ilgili tüm çağrışımları kapsadığından markaların ya da ürünlerin
menşei marka imajı kapsamında ele alınabilir. Çünkü tüketicilerin zihinlerinde ülkelere
ait öngörüler, bilgiler, duygular ve değer yargıları mevcuttur. Bu sebeple ürün veya
marka menşei ile marka imajı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerekir.

Buna yönelik olarak, ülke imajları ve marka imajları arasındaki ilişkinin ortaya
konulması yönünde yapılan bir araştırmada Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve
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Ekdi, B., 2005, s.84-85.
Mucuk, İ., 1999, s. 83.
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Japonya’da üretilen çeşitli ürünlerin İngiltere’deki kullanıcılar açısından nasıl algılandığı
incelenmiştir. Buna göre Alman ürünleri sağlamlık, işçilik, görünüm olarak lider
durumdadır. Fransız ürünleri ise incelikleri, belirli bir modayı yansıtmaları açısından ön
plana çıkmıştır. Rus ürünleri görünüm, servis ve dağıtım ağı bakımından son sıralarda
yer alırken; ABD ürünleri ise İngiliz ve Japon ürünleri ile birlikte üst sırayı
paylaşmaktadır.119

Bununla birlikte bir başka çalışma da ürün menşei ile marka menşei arasındaki farkı
ortaya koymuştur. Günümüz tüketicilerinin büyük bir çoğunluğu belirli bir markaya
sahip ürünün o markanın menşei olduğu ülkede üretilmediğinin farkındadır. Ancak
böyle bir farklılıkta dahi söz konusu olan güçlü bir marka ise üretimin nerde olduğunun
bir önemi kalmamaktadır.120

2.7. Sponsorluk
Sponsorluk önemi gittikçe artan bir pazarlama iletişim aracıdır ve ticari bir yatırım
olarak kabul edilmektedir. Birçok alanda (spor, sanat, çevre, sosyal, vb.) sponsorluk
uygulaması ile karşılaşılmaktadır. Sponsorluk, müşteriler ve stratejik ortakları etkilemek
için düzenlenen ve diğer pazarlama etkinlikleriyle bağlanabilen bir iletişim aracıdır.121

Bir diğer tanıma göre ise sponsorluk, karşılığında ticari bir potansiyelden yararlanmak
için, bir faaliyete nakdi ya da gayri nakdi bir şekilde yapılan yatırımdır. Sponsorlukla iki
şey satın alınır. Bunlardan birincisi hedef kitlesi olan bir etkinliğe potansiyel olarak

J.P. Bannister ve J.A. Saunders, “UK Consumers’ Attitudes Towards Imports: The Measurment of
National Steretype Image”, European Journal of Marketing, Vol. 12, No: 8, s.562-570.
120
Ian Phau ve Gerard Prendergast, “Conceptualizing the Country of Origin of Brand”, Journal of
Marketing Communications, No:6, 2000, s.159-170.
121
Colin, P., Sponsorship Marketing Goes Global, The Advertiser Association of National Divertisers.
Inc, June. http://www.warc.com., 2003, s.4.
119
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maruz kalma, ikincisi ise etkinlikle çağrıştırılan bir imajdır ve bu imaj etkinliğin
algılanışıyla oluşur.122

Sponsorluk faaliyetleri firmaların pazarlama ve buna bağlı hedefleri doğrultusunda
çeşitlenebilmektedir.123 Bununla birlikte sponsorluk faaliyetlerini, spor sponsorluğu,
çevre sponsorluğu, soysal sponsorluk ve kültür-sanat sponsorluğu şeklinde dört ana
bölüme ayırabiliriz.124

Sponsorluk kanalıyla imaj yaratılmasına ve aktarılmasına ilişkin olarak Gwinner’ın
modeline göre, belirli bir olayın tüketicileri nasıl algıladığını etkileyen üç faktör
vardır125: Faaliyetin türü, faaliyetin nitelikleri ve bireysel faktörler.

122

Meenaghan, J.A., The Role of Sponsorship in The Marketing Communications Mix; International
Journal of Advertising; Vol.10., 1991, s.36.
123
Peltekoğlu, Filiz Balta, Halkla İlişkiler Nedir?, Genişletilmiş 2. bs., İstanbul, Beta Basım, Haziran,
2001, s.294
124
Okay, Aydemir, Sponsorluğun Temelleri, İstanbul, Der Yayınları, 20014, s.81-82.
125
Gwinner, K., “A Model of Image Creation and Image Transfer in Event Sponsorship”, Internetional
Marketing Review, Vol. 14, No:3, 1997, s.145-158.
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Şekil–4: Sponsorluk Yoluyla İmaj Oluşturma ve İmaj Transferi Modeli

Faaliyetin Türü
·
·
·
·
·

Spor
Müzik
Festival/Fuar
Güzel Sanatlar
Toplantılar

OLAY
İMAJI

İmaj Transferi

MARKA
İMAJI

Faaliyetin Nitelikleri
·
·
·
·
·

Olayın Büyüklüğü,
Profesyonel Niteliği
Olayın Tarihçesi
Olayın Yeri
Olaya Katılanlar

Bireysel Faktörler
·
·
·

Yönlendirici Değişkenler
·
·
·
·

Benzerlik Derecesi
Sponsorluk Düzeyi
Olayın Sıklığı
Ürün İçerip İçermemesi

Anlamların Sayısı
Anlamların Gücü
Olaya İlişkin Geçmiş
Deneyimler

Kaynak: Kevin Gwinner, “A Model of Image Creation and Image Transfer in Event Sponsorship”,
International Marketing Review, Vol.14, No:3,1997, s.148.

Bu modelde, tüketicilerin faaliyet türlerine ilişkin zihinlerinde bulunan deneyimler ve
gerçekleşen organizasyona ilişkin (organizasyonun niteliği, başarısı, sosyal statüsü gibi)
yeni kurduğu bağlantılar sponsor olunan faaliyete ilişkin imajı oluşturur ve bu imaj da
dolaylı olarak markayla ilişkilendirilir.126

126

Gwinner, K., 1997, s.148-149.
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Sponsor ile faaliyet arasında işlevsel ya da simgesel benzerlik imajın markaya
atfedilmesi için önemli bir faktördür. İşlevsel benzerlik, sponsor olunan faaliyet türüyle
ürün arasındaki ilişkinin yakın olmasıdır. İşlevsel benzerliğe örnek araba yarışlarında
sponsor ürün olarak motor yağı, lastik vb. kullanılması verilebilir. Simgesel benzerlik ise
ürün ile sponsor olunan faaliyet türünün benzer değerlere atıfta bulunmasıdır. Simgesel
benzerliğe örnek olarak Pepsi’nin Michael Jackson Dünya Turnesi’ne sponsor olması
gösterilebilir. Burada benzerlik kurulan simgesel değerler heyecan, gençlik, genç kuşak
temalarıdır.127

Sponsorluk derecesi dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Birden fazla işletmenin
bir araya gelerek sponsor oldukları bir organizasyonda baskın olan (daha fazla katkı
sağlama, afişlerde veya ilanlarda öne çıkma) işletmenin imaj transferinden daha fazla
yararlanma ihtimali daha yüksektir.128

Sponsorluğun faydaları olabileceği gibi riskleri de vardır. Bu riskleri aşağıda yer alan
şekilde sıralayabiliriz;
· Olumsuz Çağrışım: Sponsor olunan olayın imajı marka üzerinde olumsuz bir etkiye
sahip olabilir. Örneğin sponsor olunan spor takımının iyi bir performans
gösterememesi.
· Sponsorluk Kirliliği: Organizasyonlarda fazla sponsorun yer alması. Örneğin,
Formula 1 araçlarında birçok sponsorun adının, logosunun taşınması ve bir tür
sponsorluk kirliliği meydana getirebilir.
· Değerlendirme Sorunları: Sponsorluğun bir diğer riski değerlendirme güçlüğüdür.
Sponsor olunan olaydan etkilenip etkilenilmediğini ortaya koymaya çalışan tüketici
araştırmaları, medyada maruz kalınan mesajların değerlendirilmesi gibi çeşitli
teknikler kullanılarak sponsorluk değerlendirmesi yapılabilmektedir. Ancak bu
yöntemler geçmişte yapılmış kampanyaların etkileri, diğer pazarlama iletişim
127
128

a.g.m., s.152.
a.g.m., s.153.
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araçlarının kullanımı, kontrol edilemeyen çevresel faktörler nedeniyle değerlendirme
için geçerli bir formun oluşturulamamasına yol açabilir.129

Gwinner ve Eaton ise yaptıkları çalışmada sponsor olunmasıyla marka konumlandırma
çalışmalarının kısmen gerçekleştirilebileceğini, ancak konumlandırma stratejisi ile tutarlı
olmayan imajların da aktarılması riskini ortaya koyarlar. Bu durumda ürünlere ilişkin
güçlü ve tutarlı algılara sahip olmayan tüketicilerin bundan olumsuz etkilenme
ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtirler. Bu sebeple hedef tüketicilerin olaya ilişkin
imajları ve bunun marka imajı ile tutarlı olup olmadığı konusunda önceden bilgi sahibi
olunması gerekli ve önemlidir.130

129

Pickton, D. ve Broderick, A., Integrated Marketing Communications Harlow: Financial
Times/Prentice Hall, 2001, s.518.
130
Gwinner, K. ve Eaton, J., “Building Brand Image Through Event Sponsorship: The Role of Image
Transfer”, Journal of Advertising, Vol. XXVII, No:4, 1999, s.54–55.
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3. MARKA İMAJI YARATILMASINA İLİŞKİN MODELLER

Şirketlerin en önemli varlıklarından biri güçlü markalardır. İşletmeler açısından güçlü
markalara sahip olmanın üç yolu vardır. Bunlardan birincisi, marka yaratmaktır ki bu
uzun bir süreç gerektiren maliyetli bir yöntemdir. İkincisi mevcut olan bir markanın
diğer ürünlere taşınmasıdır. Bu yöntemin de çeşitli avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Üçüncü yöntem ise, güçlü bir markanın satın alınmasıdır. Bahsi geçen
yöntemlerden ilk ikisi bu çalışmada ele alınacak olup üçüncü yöntem kapsam dışında
kalmaktadır.
İşletmelerin amacı, marka kimliğini planlayarak tüketicilere ulaştırmak ve böylelikle
ilgili hedef kitlede istenilen marka imajı algısını yaratmaktır. Bu bağlamda marka imajı
işletmeler için pasif (tüketicilerin kontrolünde) ve eskiye dönük verilere/algılara dayalı,
marka kimliği ise aktif, dinamik olduğundan marka kimliği merkezli konumlandırma ve
yönetim modelleri ön plana çıkmaktadır.

3.1. Marka İmajı Yaratılmasına İlişkin Modeller ve Marka İmajına Etkisi

3.1.1. Marka Yapılandırma Ve Marka Yönetim Modelleri
Marka

yapılandırmadaki

temel

amaç,

tüketici

algısında

olumlu

bir

marka

değerlendirmesi yaratarak, tüketicilerin markaya yönelik olumlu yönde bir tutum
geliştirmesini sağlamak ve marka ile tüketici ilişkisini biçimlendiren tutarlı bir marka
imajı

oluşturmaktır.

Bunun

için

markanın

bütüncül

ve

tutarlı

bir

şekilde

yapılandırılmasına ve stratejik bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.131

131

Uztuğ, F., 2003, s.55.
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Bu çerçevede marka adının ve markayla ilgili diğer unsurların (sembol, logo vb.)
belirlenmesi önemlidir. Marka adı, sembol ve logo sonrasında yaratılacak çağrışımların
tetiklenmesi açısından ciddi bir öneme sahip olduğundan dikkat çekici olmalıdır.
İkinci etapta markayı tamamlayacak olumlu çağrışımlar, izler demetinin tüketici
zihninde yer alması için gerekli çalışmalar dizisi yer almaktadır. Bunlar, ürünün işlevsel
ya da deneysel niteliklerini vurgulayan reklamlar, markaya ilişkin sembolik anlamların,
sloganların ya da temaların yaratılması, sosyal sorumluluk projeleri gibi aktiviteler
olabilir. Bu doğrultuda belli başlı marka yönetim modelleri ve marka imajına yönelik
çalışmalar şöyledir.

3.1.1.1. Marka Kimliği Planlama Modeli
Aaker tarafından ortaya konulan bu modelde, marka imajı yaratmak için marka
kimliğinin

planlanmasından

ve

bu

doğrultuda

oluşturulacak

iletişim

sınırlandırılmasından hareket edilir. Marka bu bağlamda geleceğe yönelik stratejik bir
araçtır.132

Bu modelde, ilk aşamada stratejik marka çözümlemesi yer alır: Müşterilerin
eğilimlerinin, ihtiyaçlarının, güdülenmelerinin; rakip markaların kimliklerinin, güçlü ve
zayıf yönlerinin, yeteneklerinin ve kurumsal değerlerinin çözümlenmesi bu aşamada
yapılır.
İkinci aşamada ise marka kimliği iki farklı açıda irdelenir. Bunlardan birincisi “öz
kimlik”tir. Öz kimlik statik, zamandan bağımsız bir anlam taşır. İkincisi ise
“genişletilmiş kimlik”tir. Genişletilmiş kimlik ise marka ile tüketiciler arasındaki
iletişimin yapısını, arzu edilen çağrışımlar bütününü oluşturur. Söz konusu çağrışımlar

132

Aaker, D., A. 1996, s.68-70.

54

dört farklı kategoride bir araya getirilmiş toplam on iki unsurdan oluşur. Bu oluşum
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bununla birlikte marka kimliğinin bir fonksiyonu da marka ile tüketiciler arasında bir
ilişkinin inşasıdır. Marka kimliği bu fonksiyonunu işlevsel, duygusal ve ifadesel
yararları kapsayan bir değer önerisi sunarak gerçekleştirir. Değer önerisinin amacı marka
konumunun yaratılması, markayı rakipler karşısında güçlü hale getirmektir. Bu
bağlamda yer alan bir diğer unsur ise güvenilirliktir ki bundan kasıt marka kimliğinin
ürün yelpazesindeki diğer ürünleri desteklemesini değerlendirir. Marka-müşteri ilişkisi
ise markanın müşteriler ile bahsi geçen değerler üzerinden birebir ilişki kurmasıdır.

Marka Kimliği Uygulama Sistemi ise marka kimliğinin pazarlama iletişimi kanallarıyla
aktarılmasından sonra pazardaki konumlandırılmasını analiz eder.
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Şekil-5 Marka Kimliği Planlama Modeli

Stratejik Marka Analizi

Müşteri Analizi

Marka Analizi

Eğilimler
Güdülenme
Bölümlenme
Karşılanmamış İhtiyaçlar
MARKA KİMLİĞİ SİSTEMİ

Rakip Marka Analizi

Marka İmajı/Kimliği
Üstünlükler/Stratejiler
Zayıflıklar

Mevcut Marka İmajı
Marka Mirası
Üstünlükler, yetenekler
Kurumsal Değerler
MARKA KİMLİĞİ

Genişletilmiş
Öz
Bir Ürün Olarak
Marka
1.Ürün Alanı

Bir Kurum Olarak
Marka
7.Kurum Özellikleri

Bir Kişi Olarak
Marka
9.Kişilik örneği

2.Ürün Nitelikleri

8. Yerellik, Küresellik

(enerjik, güçlü)

Bir Sembol Olarak
Marka
11.Görsel imgeler,
metaforlar

10.Marka- Tüketici İlişkileri 12.Marka mirası

3.Kalite/Değer
4.Kullanımlar, 5.Kullanıcılar, 6.Kaynak Ülke/Bölge

DEĞER ÖNERMESİ
-İşlevsel Yararlar -Duygusal Yararlar -İfadesel Yararlar

SAYGINLIK
Diğer Markaları Destekleme

MARKA MÜŞTERİ İLİŞKİSİ
MARKA KİMLİĞİ UYGULAMA SİSTEMİ
MARKA KONUMU

* Marka Kimliği ve Değer Önermesinin Parçası

* Etkin olarak iletişimde kullanılır
* Rekabetçi üstünlük sağlar

* Hedef Kitle

Alternatifler Üretme

UYGULAMA
Semboller

Sınama

İZLEME

Kaynak: Aaker, D., A. Building Strong Brands, Free Press New York, 1996, s.79
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3.1.1.2. Stratejik Marka Ekseni Yönetimi
Park, Jaworski ve McInnıis marka imajını oluşturma, geliştirme ve kontrol etmeye
yönelik olarak Stratejik Marka Ekseni Yönetimi adlı bir model geliştirmiştir.133

Bu model temel olarak tüketici ihtiyaçlarından (işlevsel, sembolik, deneyimsel) yola
çıkarak zaman içine yayılan bir strateji önermektedir. Bu yöntem çerçevesinde,
ihtiyaçlar yönünden markanın nasıl konumlandırılacağı, bu konumlandırmanın
sınırlamaları ve tüketiciler tarafından algılanması istenen marka imajına ilişkin etkileri,
hedeflenen pazara girişten önce belirlenmeli ve daha sonrasında marka imajı değişen
koşullar ve ihtiyaçlara göre denetlenip değiştirilmelidir.134
İşlevsel gereksinimler tüketicilerin belirli bir sorununu çözmeye ya da muhtemel bir
problemin oluşmasını engellemeye yönelik olarak tüketicilerin güdülenmesini sağlayan
gereksinimlerdir. Deneyimsel gereksinimler tüketiciye fiziksel doyum sağlayan dürtüler
nedeniyle oluşan gereksinimlerdir. Sembolik gereksinimler ise daha çok içsel dürtüler
sonucu

ortaya

çıkan

gereksinimlerdir.

Örneğin

statü,

ego

tatmini,

kendini

gerçekleştirme, başarı gibi.

Bir markanın birden fazla eksende konumlandırılması mümkündür. Ancak böylesi bir
konumlandırma uzun vadede farklı konumlandırma stratejilerine gerek duyması,
tüketiciye verilen mesajlarda tutarlılığın zorlaşması ve rekabetin güçleşmesi nedeniyle
oldukça risklidir.135
Marka Ekseni Yönetim Modeli temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk aşama olan
piyasaya giriş aşamasında birbirleri ile doğrudan ilgili ve etkileşimli iki unsur vardır.
133

C. Whan Park, Bernard J. Jaworski ve Deborah J. McInnis; Strategic Brand Concept- Image
Management, Journal of Marketing, Vol.50, 1986, s.135-145.
134
a.g.m., s.135-145.
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Bunlardan biri “marka imajı” bir diğeri de “operasyon faaliyetleri”dir. Operasyon
faaliyetleri ürünün tüketiciye ulaşmasındaki engellerin kaldırılmasını amaçlar.
Dolayısıyla marka imajı tüketicilerce doğru şekilde anlaşıldığı sürece bu faaliyetlerin
gerçekleşmesi de kolaylaşır.
İkinci aşama olan işleme aşamasındaki konumlandırma stratejileri ise pazarlama
karmasının gözden geçirilmesini gerektirir. Ancak bu aşamadaki konumlandırma
stratejileri marka ekseni çevresinde önceden planlanmış bir faaliyet olduğu için, kısa
dönemli pazardaki gelişmelere tepki olarak çıkan ve marka ekseni rehberliğinden uzak
yeniden konumlandırma faaliyetlerinden farklıdır.

Üçüncü aşama olan güçlendirme aşaması ise tek tek marka eksenlerinin yönetiminden
çok ürün çizgi yönetimine yaklaştırılabilir. Bununla birlikte güçlendirme aşamasında
işleme faaliyetlerinin devamından söz edebiliriz. Örneğin, deneyimsel eksene sahip
ürünler söz konusu olduğunda, Lego Tuğla’ları 1960’larda 3–8 yaş grubundaki çocuklar
için yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren kırılmaz, güvenli oyuncaklar olarak piyasaya
girmiştir. İşleme aşaması için minik ağaçlar, işaretler, kitaplar vb. eşyalar ve 7–12 yaş
grubu için çok yönlü parçalar geliştirilmiştir. Güçlendirme aşaması içinse kendin-yap
eşyaları üretilerek yetişkinlerin Lego masaları, sandalyeleri, kitaplıkları oluşturulmaları
sağlanmıştır.136

Bu dönemde benzer markalar birbirlerini beslediklerinden iletişim maliyetleri azalmıştır;
benzer imajlar tamamlayıcı ürünlerin bir paket halinde kullanılmasına dair bir algılama
yaratır ve benzer marka eksenine sahip ürünler işletmenin imajının gelişmesine ve
tüketicilerce bir üst seviyeden iletişim kurulmasına olanak sağlar. Çünkü “marka imajı
nasıl pazarlama karması unsurlarının geştalt ilkesine göre137 yapılandırılması

136

a.g.m., s.141.
Geştalt ilkesine göre insan beyni karşılaştığı bilgileri, görüntüleri bütün olarak algılama ve eksik
parçaları bizler farkında olmadan tamamlama eğilimindedir.
137
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sonucunda ortaya çıkıyorsa, işletmenin imajı da pazarladığı ürünlerin imajlarının
geştalt ilkesine göre yapılandırılması sonucunda ortaya çıkmaktadır.”138

Bu aşamada da marka ekseni birbirleriyle ilgisiz ürünlerin geliştirilmesi için
kullanılmamalı, ürün portföyündeki değişikliğin marka eksenini ve marka imajını ne
şekilde etkileyeceği dikkate alınmalıdır.139

3.1.1.3. Marka Piramidi Modeli
Marka Piramidi Modeli’nde işletme markaları ile ürünlere ait markalar arasındaki
bağımlılık ilişkisine önem verilmektedir. Aynı şekilde bu modele göre marka
yöneticileri markaya ilişkin bir “öz” belirledikten sonra bu özün tüketicilere aktarımı
için faaliyette bulunmalıdırlar. Marka Piramidi Modeli’nde “öz”, markanın genetik
kodunu oluşturur.

Piramidin alt katmanlarında kimlik prizması yer almaktadır. Kapfarer’e göre ürün
fiziksel bir nesne olarak kültürün bir fonksiyonudur ve kimlik prizmasında yer alan fizik,
kişilik, kültür, yansıtma, ilişki ve benlik projeksiyonu marka kimliğinin temel öğelerini
oluşturarak markanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyar. Bu açıdan bakıldığında,
piramidin orta katında yer alan kültür, kişilik, benlik projeksiyonu işletmenin tüketicilere
aktarmak istediği özün somutlaştırılmış halidir.140

Piramidin en alt katmanında ise markaların tüketiciler ile soyut nitelikli ilişki kurması ve
tüketicilerin kendi benliklerini markalar aracılığıyla aktarması yer almaktadır.

138
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Şekil-6:Kimlik ve Marka Piramidi Modeli

Marka Özü

Kültür
Kişilik

Benlik Projeksiyonu

Fizik
İlişki

Yansıtma

Marka Tarzı

Marka
Temaları

Kaynak: Kapferer, J. N., 1992, s.100.

3.1.1.4. Müşteri Bazlı Marka Denkliği Modeli
Keller’ in Müşteri Bazlı Marka Denkliği Modeli’ nde marka bilinirliğinin, tüketicilerin
pazarlama faaliyetleri karşısındaki tutumuna etkisi ele alınır.141

Modelin temelinde marka farkındalığı ve marka imajından oluşan marka bilinirliği yatar.
Keller’in modelinde amaç, tüketiciye yönelik olumlu çağrışımların geliştirilmesi,
iyileştirilmesi ve derinleştirilmesi yoluyla tüketicinin markaya yönelik olumlu bir tutum
geliştirmesinin sağlanmasıdır. Eğer tüketiciler markayı ürünün ait olduğu kategorideki
düğer markaların ürünleriyle aynı görürlerse, pazarlama karmasına olan tutumları

141

Keller, K. L., s.1-22.
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hipotetik ürünler/markalar için verdikleri tepkilerden farklı olmayacak; ancak markanın
kendine has çağrışımları varsa tüketici tepkileri de bu farklılığa yanıt verecektir.142

Müşteri bazlı marka denkliği yaratmak için öncelikle;

i. Marka kimliğinin ve onu bütünleyen unsurların (marka adı, logo, vb.) titizlikle
seçilmesi,
ii. Marka

farkındalığını

artıracak

ve

güçlü

çağrışımlar

yaratacak

pazarlama

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
iii. İkincil nitelikteki çağrışımlardan yararlanılmalıdır.

Markalara yönelik çağrışımlarının tek kaynağı işletmenin pazarlama iletişimi değildir.
Tüketiciler aynı zamanda referans grupları ve/veya birçok kaynaktan veri toplayarak
ilgili markanın çağrışımlar setine ekler. İkincil nitelikteki çağrışımlar ürünün menşeine,
ürünü kullanan ünlü kişilere, işletmeye, dağıtım kanallarına ait olabilir. Bu nedenle bahsi
geçen çağrışımların marka kimliği ya da marka imajı ile tutarlı bir şekilde olması için
gayret gösterilmelidir.143

Keller, markaları güçlendirmeye yönelik yapılacak çalışmalarda tutarlığı ön plana koyar
ve pazarlama açısından sorun teşkil etmediği sürece markanın konumlandırılmasında
değişikliliğe gidilmemesini önerir.144 Ancak değişikliğin gerekli olduğu hallerde ise
temel çağrışımları ürüne bağlı niteliklerden oluşan markalarda, işlevsellik ön planda
olduğu için ürünün tasarımı, fonksiyonları, pazarlanması; temel çağrışımları ürüne bağlı
olmayan markalarda ise kullanıcı ve kullanım imajlarının önemi büyüktür.145

142

a.g.m, s. 8.
a.g.m. s. 10–12.
144
Keller, K. L., “ Managing Brands for the Long Run: Brand Reinforcement and Revitalization
Strategies”, California Management Review, Vol.41, No:3, 1999, s.105.
145
a.g.m., s. 120.
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Öte yandan, tüketici zevk ve tercihleri, pazar koşulları, teknoloji, yeni rakiplerin pazara
girmesi gibi içsel veya dışsal unsurlar nedeniyle markaların konumlandırılmasındaki
etkinlik kaybolabilir ve bu nedenle markaların canlandırılmasına gereksinim duyulabilir.
Bu sebeple markanın bilinirliği arttırılmaya çalışılabilir ya da marka imajını oluşturan
çağrışımların güçlendirilmesi, farklılaştırılması yoluna gidilebilir. İlk yöntemde
ürünlerin kullanım miktar ve sıklıklarının arttırılması hedeflenmelidir. İkinci yöntemde
ise, çağrışımların güçlendirilmesi, canlandırılması ve hatta gerekirse yeni çağrışımların
yaratılması gerekir.146

3.1.1.5. Kavrayıcı Marka Sunumu Modeli
Kavrayıcı marka sunumu kavramı, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ilkeleri ile pazarlama
iletişimini bütünleşik şekilde değerlendiren ve üretim ile pazarlama faaliyetlerinin
paralelliğini amaç edinen, Haynes, Guskey ve Lackman tarafından ortaya konan bir
kavramdır.147

Kavrayıcı marka sunumundaki amaç, hem üretim hem de pazarlama süreçlerinin ürünün
tüketici zihnindeki imajının, işletmenin gerçekte oluşturmak istediği marka imajı ile aynı
olacak şekilde yönetilmesidir. Bu kapsamda reklam ajanslarıyla sadece dışarıya yönelik
mesajlar verilmesi ile yetinilmemelidir. Marka imajının bazı unsurlarının işletme
personeli ve dağıtım kanalları ile de taşındığı göz önünde bulundurularak içeriye dönük
mesajlar verilmesi için de bu ajanslardan faydalanılması mümkündür.148

146

a.g.m., s. 118.
Andy Haynes, Conway Lackman ve Audrey Guskey, “Comprehensive Brand Presentation:
Ensuring Consistent Brand Image”, Journal of Product & Brand Management, Vol.8, No:4, 1999, s.
286-300.
148
a.g.m., s. 290-295.
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3.1.2. Marka Genişletilmesi, İkili Markalama ve Ortak Markalama

3.1.2.1. Marka Genişletilmesi ve Marka Genişletilmesinin Marka İmajıyla İlişkisi
Marka genişletilmesi, pazara sunulan yeni ürünler için mevcut marka isminin
kullanılması demektir. Diğer bir ifadeyle, tanınan bir marka isminin yeni ürün
gruplarında veya ürün farklılaştırmalarında kullanılması anlamına gelmektedir.149
Ülkemizde Arçelik, Eti gibi ve dünya çapında Nike, Sony, Apple, Audi gibi pek çok
işletme tarafından bu strateji kullanılmaktadır.

Marka genişletmedeki temel amaç işletmenin, güçlü olduğu alanlarda yarattığı etkiyi
yeni alanlarda da devam ettirerek mevcut olan güçlü markasını yeni ürünlere taşıma ve
maliyeti düşürme isteğidir. Aaaker ve Keller, yerleşik bir markanın, marka genişlemesi
aracılığıyla konumlamasını devam ettirebileceği için başarı şansının artacağını ifade
etmektedir.150

Marka genişletilmesi markanın aynı kategoride yer alan ancak farklı kalite ve/veya
fiyata sahip bir ürüne verilmesiyle (dikey marka genişletilmesi), ya da farklı kategoride
yer alan ürüne verilmesi (yatay marka genişletilmesi) şeklinde olabilir.151

Dikey

yönlü

marka

genişletmeleri,

ürün

hattı

genişletmeleri

olarak

da

adlandırılmaktadır. Firma, 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 özelliklere sahip bir ürün ve/veya hizmeti

149

Gilbert A. Churchill, Jr, and J. Paul Peter, Marketing: Creating Value for Customers, Austen PressIrwin, USA, 1995, s. 368.
150
Tim Amber, Chris Styles, Brand Development vs. New Product Development: Towards a Process
Model of Extension Decisions, Marketing Intelligence and Planning, 14/7, 1996, s. 10–19.
151
Chung K. Kim ve Anne M. Lavack, “Vertical Brand Extensions: Current Research and
Managerial Implications”, Journal of Product & Brand Management, Vol.5, No:6, 1996, s. 24.
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sunabilir.152 Nescafe’nin bademli ve fındıklı kahveyi, Coca Cola’nın Cola Zero’yu ürün
hattına eklemesi, buna örnek verilebilir.

Dikey yönlü marka genişlemeleri kendi içerisinde aşağı yönlü ve yukarı yönlü olarak
ayrılmaktadır;
· Aşağı yönlü ürün hattı genişlemesi: Ürün hattına ana üründen daha düşük kalitede
ve fiyatta ürün(ler) eklenmesi söz konusudur.153 Ancak böyle bir genişleme
stratejisinde şayet itibar sahibi bir markadan bahsediliyorsa aşağı yönde yapılan bir
marka genişletilmesi, yani aynı markanın daha düşük niteliklere sahip formunun
piyasaya sunulması durumunda mevcut kullanıcıların markadan uzaklaştığı
gözlemlenmiştir. BMW ve Calvin Klein’in aşağı doğru marka genişlemeye gitmesi
durumunda markanın sulandığı, markaya ulaşımın artması sebebiyle marka
kullanıcılarının bundan hoşlanmadığı ortaya konmuştur.154 Ve yine güçlü marka
imajına sahip ürünler için aşağı yönlü yapılacak marka genişlemelerinde Kirmani,
Sood ve Bidges ise yapılacak genişleme sonucunda elde edilecek kazanç ile mevcut
müşteri kaybından oluşacak zararın mukayese edilmesini, şayet genişletilme zorunlu
ise bunun alt marka yaratılarak yapılmasını, genişletilme ile hedeflenen tüketici
profili ile mevcut müşteri profilinin farklı olmasını ve marka genişletilmesine konu
olan ürünlerin farklı dağıtım kanalları vasıtasıyla müşterilere ulaştırılmasını önerirler.
Buna karşın güçlü marka imajına sahip olmayan ürünler için ise aşağı yönlü ürün
genişlemesinde herhangi bir risk görülmemiştir.155
· Yukarı yönlü ürün hattı genişlemesi: Ürün hattına ana üründen daha yüksek
kalitede ve fiyatta yeni ürün(ler) eklenmesi söz konusudur. Ancak bu durum ise
tüketiciler tarafından ana ürünün kalitesinin sorgulanmasına, olumsuz algılamalar
sonucunda ana ürünün satışlarının düşmesine ve Speed’e göre ürün hattının
152

Kotler, P., Marketing Management, 9th Ed., Prentice Hall, New Jersey, 1997, s. 452.
Özer, A., Yeni Ürün Stratejisi Olarak Ürün Hattının Genişletilmesi, Doktora Tezi, Ankara, 2003, s.
93.
154
Amna Kirmani, Sanjay Sood ve Sheri Bridges, “The Ownership Effect in Consumer Responses to
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genişletilmesiyle ortaya çıkması beklenen faydadan yararlanma olanağının ortadan
kalkmasına sebep olabilir.156
Marka genişletilmesinde, genişlemedeki tutarlılık önem taşır. Şöyle ki mevcut marka
imajı ile paralellik gösteren genişlemeler mevcut imajın güçlenmesine katkı sağlarken;
doğrudan ilintili olmayan ürünleri konu alan genişlemeler tüketici algısındaki
çağrışımların karışmasına ve nihayetinde marka imajının zayıflamasına sebep olur.157

Bununla birlikte yapılan bir çalışmada marka genişletilmesinde kategorik benzerliklerin
ya da farklılıkların bir önemi olmadığı, dikkat edilmesi gereken unsurun çağrışımlar
olduğu savunulmaktadır. Marka genişletilmesi sürecinde özellikle tüketicinin satın alma
kararlarının direkt olarak deneyime bağlı olduğu durumlarda, genişleme olumlu olmasa
dahi bu durum marka imajını zayıflatmamaktadır. Örneğin Sprite Portakal ve Sprite
Bulaşık Deterjanları başarısız marka genişletme girişimleri olmuş, bu dönemde Sprite
ürünlerinin marka imajında bir zayıflama görülmekle birlikte bu olumsuzluk Sprite
Limon’un imajını olumsuz yönde etkilememiştir.158

Marka genişletme stratejisinde üç önemli husus dikkate alınmalıdır:
· Genişletilecek markanın nitelikleri,
· Genişlemenin yapılacağı ürün grubundaki rakipler,
· Marka ile genişletilen ürün arasındaki uyumun derecesi.

Buna göre mevcut marka imajı ile genişletilen marka arasındaki uyum yüksek olursa
tüketiciler bu ürünü aynı kategorideki diğer rakip ürünlerle kıyaslama yerine direkt
olarak markayı dikkate alma eğiliminde olurlar. Bununla birlikte mevcut marka imajı ile
155
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markanın verileceği yeni ürün arasındaki uyum daha zayıfsa yeni ürünün daha düşük bir
kalitede algılanması muhtemeldir ve bu algının pazarlama unsurlarıyla iyileştirilmesi
oldukça güçtür.159

Yatay ve dikey marka genişlemelerinden ayrı olarak ikili markalama (dual-branding) ve
de çoklu markalama (co-branding) bir markanın imajını etkileyen marka stratejileri
arasında yer alırlar.

3.1.2.2. İkili Markalama (Dual-Branding)
İkili veya çifte markalamada her bağımsız markanın ayrı bir imajı olmakla birlikte bir
araya geldiklerinde birbirlerinin imajını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeleri söz
konusudur. Örneğin Burger King restoranlarında Pepsi Cola ve Pınar et ürünlerinin
karşımıza çıkması.160

3.1.2.3. Ortak Markalama (Co-Branding) ve Ortak Markalamanın Marka İmajına
Etkisi
Ortak markalama ise birden fazla markanın aynı mal ve/veya hizmet üzerinde
bulunmasıdır. Ortak markalama stratejisinin temel amacı sinerji yaratmak için birleşen
markaların, müşteri portföyünü bu yolla genişletmek ve ürün ya da hizmetleri
taklitçilikten korunur hale getirmektir. Aynı zamanda bu stratejiyle her bir markadaki
farklı karakteristik özellikler tek bir marka haline gelip bir ürün üzerinde
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buluşmaktadır.161 Kredi kartları ile diğer firmaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu
duruma çeşitli bankaların taraftar kredi kartları örnek gösterilebilir: “Vakıfbank Beşiktaş
Kredi Kart”ında spor klübü (Beşiktaş), banka (Vakıfbank) ve kredi kartı şirketi
(Mastercard veya Visa) oraklığından bahsedilebilir.

Ortak markalamada kusursuz bir uyum yakalamanın ilk adımı marka imajlarının uyumlu
olmasıdır.162 Çünkü ortak markalama tüketici algısını olumlu yönde etkileme ve bir
kalite sembolü yaratma gücüne sahip olmakla birlikte tüketici zihninde karışıklığa neden
olabilecek sonuçlar da doğurabilmektedir. Tüketiciler ortak marka kullanılmış bir ürün
veya hizmete baktıklarında öncelikle kullanılan her bir marka için geçmiş bilgilerine ve
yine her bir ürün için varsa deneyimlerine dayanarak değerlendirme yapacaktır.
Tüketicilerin,

ortak

markalama

anlaşmasına

katılan

markalarla

ilgili

önceki

deneyimlerine dayanan fikirleri ve her bir markanın onların gözündeki imajı, anlaşma
öncesi yapılacak inceleme ve araştırmaların temel noktalarındandır. Bunun yanında
ortak markalama uygulamasındaki başarı veya başarısızlık sonuç olarak ayrı ayrı tüm alt
markaların imajını bağımsız olarak etkileyecektir.163 Örneğin SonyEricsson ortak
markalamasındaki bir başarısızlık durumu bireysel olarak hem Sony’nin hem de
Ericsson’un imajını sarsacaktır.
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4. MARKA YERLEŞTİRME

Pazarda çok sayıda markanın benzer tatminleri sağladığı düşünüldüğünde bir markayı
yönetebilmek, yaşatabilmek oldukça zorlaşmaktadır. Marka ile ilgili bahsedilen tüm
unsurların, değerlerin gerçekleştirilmesinde birbirini bütünleyen çeşitli iletişim
faaliyetlerinin varlığı söz konusudur. Artık bir markanın başarısının salt ürünün niteliği,
dağıtım becerisi gibi unsurlara bağlı olmadığı fark edilmiş; ürünlerin benimsenmesinde
tüketici beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması ve tüketici ile iletişim kurulmasının
gerekliliği anlaşılmıştır.164

Markanın iletişim faaliyetlerinden bahsedildiğinde akla ilk gelen reklam çalışmaları
olmaktadır. Reklamlar her ne kadar geniş kitlelere ulaşma konusunda daha etkin olsalar
da bir markanın iletişimini tek başına yürütmekte yeterli olamaz. Bunu hakla ilişkiler,
sponsorluk, sergi ve fuarlara katılım, doğrudan pazarlama, kişisel satış, promosyon vb.
iletişim faaliyetleriyle bir bütün olarak yürütmek gerekir. Buna günümüzde, bütünleşik
pazarlama iletişimi adı verilmektedir. Bir başka deyişle bütünleşik pazarlama iletişimi,
bir firmanın organizasyonla ve ürünleriyle ilgili açık, tutarlı ve zorlayıcı mesajlarını
iletmek için kullandığı birçok iletişim kanalını dikkatli bir şekilde bütünleştirmesi ve
koordine etmesidir.165

Amerikan Reklam Ajansları Birliği’ne göre bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı,
halkla ilişkiler, reklamcılık, satış geliştirme, doğrudan pazarlama gibi çeşitli iletişim
yöntemlerinin stratejik rollerini değerlendiren, geniş perspektifli bir plana dayanan ve bu
yöntemleri açık olan, tutarlı, en üst seviyede iletişim etkisi sağlamada birleştirici bir
kavram olarak tanımlanmıştır.166
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Firmaların tüketiciye ulaşmada daha önce de değinildiği gibi birçok alternatifi vardır.
Halkla ilişkiler, tutundurma vb. gibi. Ancak değişen ve gelişen piyasalarda firma
yöneticilerinin tüketiciye ulaşmada her zaman yeni ve farklı yöntemler geliştirmesi
piyasa dinamizminin bir gereği olmuştur. Bu hareketliliğin bir sonucu olarakta marka
yerleştirme uygulamaları ortaya çıkmıştır.

4.1. Marka Yerleştirme Kavramı
Her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da pek çok yenilik, teknolojik gelişim
yaşanmaktadır. Bu gelişme ve değişmeler yayıncılığı nicelik ve nitelik olarak
etkilemiştir. Dijital programlama adı verilen teknolojik gelişme ile izleyicinin istediği
programı istediği zaman izleyebilmesi, reklam kuşaklarının zamanını bilerek bunları
izlemeden geçebilmesi söz konusu olmuştur. Böylece, sayısız televizyon kanalındaki
sayısız reklamdan sıkılmış olan izleyici, zaplama yöntemi dışında da kendini
reklamlardan kurtaracak bir yol bulmuştur. Tüm bu gelişmeler neticesinde marka
yöneticileri, reklam ajansları ve medya kuruluşları reklamların yerine geçebilecek ve
tüketiciye

ulaştırabilecekleri

mesajları

iletebilecek

alternatif

yollar

arayışına

girmişlerdir.167 Bu arayışlar sonucunda marka yerleştirme adı verilen reklam çalışmaları
gitgide daha maliyetli ve daha az verimli olan geleneksel pazarlama uygulamalarına
alternatif olmaya başlamıştır.168

4.1.1. Marka Yerleştirmenin Tanımı
Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan marka yerleştirme kavramı için birçok tanımlama
mevcuttur. Siva Balasubramanian’a göre marka yerleştirme, belirli bir bedel karşılığında
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bir filmin ya da televizyon programının içerisine planlı ve göze batmayacak şekilde
yerleştirilmiş ürün mesajıdır.169

Bir başka tanıma göre ise marka yerleştirme, herhangi bir ticari ürün ya da hizmetin
reklam verenden bedeli alınmak koşuluyla film ya da televizyon programlarına dâhil
edilmesidir.170

Bir başka tanıma göre ise; bir film ya da televizyon programına planlı ve göze
çarpmayacak şekilde dâhil edilerek izleyicileri etkilemeyi amaçlayan bedeli ödenmiş
marka ve/veya ürün mesajıdır.171
Nabenzhal ve Secunda’ya göre ise marka yerleştirme; bir marka ya da şirketin, bir film
ya da televizyon programına farklı yollarla promosyon amaçlı olarak dahil
edilmesidir.172

4.1.2. Marka Yerleştirmenin Tarihçesi
Marka yerleştirme, Amerika’da son 20-25 yılda ülkemizde ise son yollarda önem
kazanmasına karşın aslında yeni bir uygulama değildir. Başlangıcı 1930’lu yıllara kadar
uzanmaktadır.173
1934 tarihli komedi klasiği olan “Bir Gecede Oldu-It Happened One Night” filminde,
Clark Cable’ın gömleğinin altında atlet giymediğinin beyazperdede görünmesiyle, atlet
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satışında büyük bir düşüş yaşanmıştır. Filmdeki bu sahnenin piyasadaki olası etkilerinin
yapımcılar tarafından fark edilmesi ise uzun sürmemiştir. Marka yerleştirme, 1960’ların
sonuna kadar yavaş bir gelişim göstermiştir. Film stüdyolarının 1970’lerin başında
içerisine düştükleri ekonomik bunalım ürün yerleştirmenin bir gelir kaynağı olarak artan
şekilde vurgulanmasına yol açmıştır. Marka yerleştirmenin günümüzdeki anlamıyla
uygulanmaya başlanması ve popülerlik kazanması, Steven Spielberg’in ünlü filmi “E.T.”
ile olmuştur. Spielberg’in 1982 yapımı filmi E.T.’de Reese’s Pieces şekerlemelerinin
Amerika’nın sevimli uzaylısının favori yiyeceği olarak betimlenmesi, modern anlamda
ürün/marka yerleştirmenin gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Sonuçta filmde
kullanılan Hershey’s markalı Reese’s Pieces ürününün satışları filmin gösteriminden
sonra üç ay içinde %65 oranında artmıştır.174

4.2. Marka Yerleştirme Çeşitleri
Markaları, eserin (film, dizi, kitap, vb.) içine entegre etmenin farklı yöntemleri
mevcuttur. Russell, bu yöntemleri üç sınıfta toplamıştır: Görsel, işitsel-sözlü ve
senaryodaki olay örgüsü bağlantısı.175

Görsel boyut markanın ekranda görünmesine dayanır ve bu tür yerleştirmede markanın
ekranda kaç kez göründüğü, kamera açıları gibi noktalar önemlidir. İşitsel-sözlü boyut,
markanın bir diyalog içinde anılmasına dayanmaktadır. Bu senaryo yerleştirmelerinde
ise markadan hangi sıklıkla bahsedildiği, marka ismi üzerinde nerede vurgulama
yapıldığı değişkenleri üzerinde durulur. Son olarak senaryodaki olay örgüsü
bağlantısının boyutu ise, markanın hikâye ile örtüşme ve birleşme seviyesiyle paralellik
gösterir. Düşük, kısa süreli, bütünleştirilmemiş yerleştirmeler etkili olmazken; yüksek,
hikâyenin bütününe yayılan yerleştirmeler daha etkili ve kalıcıdır. Örneğin James
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Bond’un önce Aston Martin’le daha sonra BMW Z3 otomobilleriyle özdeşleştiği gibi ve
Friends dizisinde Pottery Barn ürününde olduğu gibi, markanın planın merkezinde yer
aldığı durumlar yüksek plan yerleştirmelerini oluşturur.176
Amerikalı Pqmedia araştırma şirketi ise marka yerleştirmeyi üç ana sınıfa
ayırmaktadır:177
1. Ödenmiş marka yerleştirme: Marka yerleştirmenin bilinçli bir şekilde düzenlendiği ve
karşılığında ise finansal bir bedelin olduğu yerleştirmedir.
2. Barter: Marka yerleştirmenin bilinçli bir şekilde düzenlendiği ancak karşılık olarak
ürünün sunulduğu yerleştirmedir.
3. Karşılıksız marka yerleştirme: Yerleştirmenin finansal bir beklentiden ziyade çoğu
kez bir karakterin profilini güçlendirmek ya da metine derinlik, zenginlik
kazandırmak amacıyla yapılan yerleştirmedir.

d’Astous ve Seguin ise marka yerleştirme stratejilerini üç ana kategoride
sınıflandırmışlardır:178

1. Örtülü (Gizli) marka yerleştirme: Bu yerleştirmede marka, programda pasif bir rol
üstlenir. Örnek olarak bir eğlence programında katılımcıların sponsorun logosunu
taşıyan kostümler giymesi gösterilebilir.
2. Bütünleştirilmiş açık marka yerleştirme: Markanın programda aktif olarak rol
üstlendiği yerleştirmedir. Örnek olarak bir eğlence programında yarışmacılara
sponsor firmanın ürünleri ile ilgili sorular sorulması verilebilir.
3. Bütünleştirilmemiş açık marka yerleştirme: Bu yerleştirme türünde ise marka
program ile bütünleşmemiştir ancak marka; programın başında, sonunda ya da
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program sırasında gösterilmektedir. “Bu program, Ford tarafından sunulmuştur”
duyurusu, bütünleştirilmemiş açık marka yerleştirme uygulamasına örnek olarak
verilebilir.
Shapiro ise marka yerleştirmeyi dört kısımda incelemektedir:179

1. Açıkça görünen marka yerleştirme: Ürünün ya da marka adının görünmesi ile
yerleştirme gerçekleşir.
2. Kullanılan marka yerleştirme: Programdaki karakterin ürünü kullanırken görülmesi.
Örneğin Gora filminde oyuncuların “Yeni Rakı” içmesi.
3. Konuşarak marka yerleştirme: Markanın gösterilmeden salt adının telaffuzuyla
yerleştirme gerçekleştirilir.
4. Uygulanan ve söylenen marka yerleştirme: Programda yer alan ana karakterin
markadan bahsetmesi ve ilgili ürünü /hizmeti kullanması söz konusudur.

Marka yerleştirmede, yerleştirme için katlanılan maliyetler yerleştirme türlerine göre
farklılık göstermektedir. Örneğin; Walt Disney firmasının film şirketi Buena Vista
International, Mr.Destiny filminde bir marka göstermek için 20.000$, markanın diyalog
arasında bahsedilmesi için 40.000$ ve oyuncunun markayı kamera karşısında tutması
için 60.000$ talep etmiştir. Bu rakamlar yüksek gişe yapan programlar için farklılık
göstermektedir.180

4.3. Marka Yerleştirme Yapılan Mecralar
Kullanılan mecralar açısından marka yerleştirme türlerini; filmlere, dizilere, kitaplara,
tiyatro oyunlarına, şarkılara, müzik kliplerine, bilgisayar oyunlarına, şov programlarına,
sahne sanatçılarının üzerlerine marka yerleştirilmesi olarak sıralayabiliriz.
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1. Filmlere marka yerleştirilmesi: Özellikle Hollywood yapımı filmler başta olmak
üzere günümüz filmlerinin çoğunda marka yerleştirmeye rastlanmaktadır. Örneğin
James Bond serisinde kullanılan “BMW Z3” model araba, Neredesin Firuze filminde
Demet Akbağ’ın canlandırdığı karakterin “Vakko” mağazasından alışveriş yapması
gibi.
2. Dizilere Marka Yerleştirilmesi: Diziler hem ülkemizde hem de Batı’ da
televizyonculuğun lokomotifi halindedir. Özellikle yapım maliyeti düşük komedi
dizilerinin popülerliğinin artmasıyla kanallar kendi televizyon dizilerini yaratmayı
tercih etmişlerdir.181 Bu dizilerde de filmlere benzer olarak sponsorların ürünleri dizi
oyuncuları tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak kullanılmaktadır. Örneğin,
bir dönem Türkiye’ de büyük bir izleyici kitlesine sahip Asmalı Konak dizisinde
Nissan Micra otomobil, Siemens cep telefonları marka/ürün yerleştirme olarak dizide
yer almıştır. Benzer şekilde oldukça fazla izleyici kitlesine sahip olan Kurtlar Vadisi
dizisinde de sponsor olan Romanson saatleri kullanılmış ve bu uygulama Romanson
markasının bilinirliğini ve satış rakamlarını ciddi oranda arttırmıştır.182
3. Şov programlarına marka yerleştirilmesi: Şov programlarında da marka yerleştirme
sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Özellikle talk şov sunucularının çoğu,
markaları/ürünleri gösterilerinin birer parçası haline getirme konusunda oldukça
heveslidirler. Amerikalı talk şov sunucusu Rosie O’Donnel şov programı boyunca
sürekli gösterilen “Listerine”, “Lucky Charms” ve “WebTV” markalarını şovunun
ayrılmaz birer parçası haline getirmiştir. Hatta bu markaların ürünleri katılımcılara
hediye olarak dağıtmıştır.183
4. Televizyon programlarına marka yerleştirilmesi: NTV’de yayınlanan 90 Dakika adlı
spor programında bir dönem program sunucularının kullandığı kupanın üzerinde
“Shubuo” isimli mobil bilgi ve eğlence platformunun logosu bulunmaktaydı. Bu
kupanın orada bulunması tesadüfî olmaktan çok marka ile program yapımcıları
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arasında varılan bir anlaşma sonucunda olmuştur. Yine benzer şekilde Show TV Ana
Haber Bülteni’nde spikerlerin kullandıkları bilgisayarın “Sony Vaio” olması da planlı
bir yerleştirmedir.
5. Bilgisayar oyunlarına marka yerleştirilmesi: Bilgisayar oyunları da marka
yöneticilerinin markalarını ve/veya ürünlerini yerleştirdikleri alanlardan biridir. USA
Today gazetesine göre bilgisayar oyunlarına marka yerleştirilmesi, 1980’li yıllardan
beri süregelmektedir. O dönemlerde Sega, bilgisayar oyunları yapımcısı, ürettiği
araba yarışlarına Marlboro’nun bannerlarını yerleştirmiştir. Yine benzer şekilde bir
diğer bilgisayar oyunu olan Crazy Taxi’de yolcuların çoğu size, onları “Pizza Hut”a
ya da “Kentucky Fried Chicken”a götürmenizi talep etmektedir (Her iki yiyecek
firması da aynı firmaya aittir.).184
6. Kitaplara marka yerleştirilmesi: Hızla yayılan ve farklı bir mecra olan kitaplara
marka yerleştirme son zamanlarda marka yöneticilerince kullanılmaya başlanmıştır.
Buna en güzel örnek; daha önce bazı kitapları en çok satanlar arasına girmiş olan
İngiliz edebiyatçı Fay Weldon’ın 2001’de yayınlanan The Bulgari Connection isimli
kitabıdır. Fay Weldon’ın Bulgari isimli mücevherat firmasıyla imzaladığı kontratta
“Bulgari” isminin en az 12 kez kullanılmasıyla ilgili bir madde de bulunmaktadır.
Romanın ilk sayfalarında Londra’da Slane Caddesi’nde bulunan Bulgari mücevher
mağazasının dekoru detaylı şekilde tasvir edildikten sonra, roman kahramanının eşine
18.000£ değerindeki kolyeyi satın alışı detaylıca anlatılmıştır.185
7. Tiyatro oyunlarına marka yerleştirilmesi: Filmlerde ve dizilerde olduğu gibi tiyatro
oyunlarına da marka yerleştirmesi söz konusu olmaktadır. Broadway’de gösterilen
oyunlarda bunun örnekleri mevcutken; ülkemizde seyrekte olsa tiyatro oyunlarında
marka yerleştirme uygulamaları gözlemlenmektedir. Örneğin Nedim Saban’ın
sahneye koymuş olduğu Şen Makas isimli oyuna “Eczacıbaşı-Schwarzkopf” sponsor
olmuş ve sponsor olan bu markaların ürünleri tiyatro sahnesinde kuaför salonu
dekorunun bir parçası olarak yer almıştır.
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8. Şarkılara marka yerleştirilmesi: Şarkılara marka yerleştirilmesi özellikle Amerika’da
oldukça eski ve yaygın bir uygulamadır. Örneğin 1908 yılında Jack Norwoth
tarafından yazılan Take me out to the Ball Game adlı parçada “Cracker Jack”
markasının adı geçmektedir.

186

Advertising Age dergisinin haberine göre ise Mc

Donald’s firması rap, hip-hop sanatçılarının Big Mac sandviçlerini eserlerine dahil
etmeleri için anlaşma yapmıştır.187 Amerikan bira markası Budweiser ise ürün
yelpazelerindeki ürünlerle ilgili besteler yapıp seslendirecek bir rock müzik grubu
kurmuştur.
9. Müzik kliplerine marka yerleştirilmesi: Marka yöneticileri ve reklamcılar müzik
parçalarının kliplerini de marka yerleştirme uygulamaları için kullanmaktadırlar.
Örneğin; Amerikalı country müzik şarkıcısı Louise Mandrell’in bir klibinde bir
dönem pazara yeni giriş yapmış olan “RC Cola” yer almaktadır.188
10. Film yıldızlarının, pop şarkıcılarının, sahne sanatçılarının üzerlerine marka
yerleştirilmesi: Bu tür marka/ürün yerleştirilmesinde, ünlülerin kendileri yerleştirme
nesnesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle giyim sektörü, yiyecek içecek sektörü bu
tip yerleştirmeleri tercih etmektedir.

4.4. Marka Yerleştirme Uygulamasının Yararları
Firmalar, marka yönetimi stratejileri doğrultusunda markalarını güçlendirecek birçok
pazarlama fonksiyonundan faydalanmaktadırlar. Marka yöneticileri gerçek ve potansiyel
müşterilerine doğru mesajı vermek için reklam yerine marka yerleştirme uygulamasını
tercih ederler. Bunun öncelikli nedenleri şöyledir:

a) Pazarlama

yöneticileri

reklam

çalışmaları

ile

hedef

kitlelerine

markalarının/ürünlerinin tanıtımını yaparlar. Ancak kısa süreli reklamlarda doğru ve
etkin tanıtım oldukça güçtür. Gerek zaman kısıtı, gerekse de yapım maliyetlerinden
186
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ötürü marka yöneticileri marka yerleştirmeye yönelmektedirler. Marka yerleştirme ile
hedef kitleye verilecek olan mesaj daha etkin bir yöntemle sağlanmış olur.
b) Reklamlarda sinyal kaybolması söz konusudur. Sinyal kaybolması, hedeflenen
tüketicinin reklamın tamamını izlememesi, bir kısmını kaçırması ya da reklamı
unutmaya meyilli olmasıdır.189 Bu halde mesaj arzulanan şekilde tüketiciye
ulaşamayacaktır.
c) Tüketiciler iletişim araçları vasıtasıyla günlük yaşamda yoğun bir reklam trafiğine
maruz kalırlar. Bu çeşitlilik ve karışıklık altında mesajların doğru algılanmaması,
karıştırılması muhtemeldir.
d) Bir televizyon programında markanın/ürünün görünmesi izleyicilerce çok daha doğal
karşılanmaktadır.
e) Gelişen teknoloji ile izleyiciler favori programlarını reklam kesintisi olmaksızın
izleyebilmektedirler. Böylelikle gerçek ve potansiyel müşterilere reklam yoluyla
ulaşmak zorlaşmaktadır.190
f) Marka yerleştirme tanınmış isimleri, özellikle de gelenekçi reklam kampanyalarında
çalışmamış olanları kullanmak için imkân yaratmaktadır.191 Bu da marka
yerleştirmeyi reklama göre daha tercih edilir hale getirmektedir.

Marka yerleştirme yukarıdaki sebeplerle reklam karşısında bir seçenek olarak
görülmektedir. Marka yerleştirmenin firmalar açısından bir diğer faydası da satışlara
destek vermesidir. Potansiyel müşteriyle uyum içerisindeki bir çalışmada marka
yerleştirilmesinin satışları artırması olasıdır. Örneğin; Tom Cruise’un 1983 yapımı Risky
Business filminde kullandığı Ray-Ban’in Wayfarer modeli ile Top Gun’da kullandığı
Aviator modellerinin satış rakamları ciddi oranda artmıştır.192 Çünkü izleyicilerin
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beğendikleri kişilerle özdeşleşme isteği sebebiyle, bilinçaltında yerleşik olan ürünü
edinme arzusu istemsizce oluşmaktadır.193

193
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SONUÇ

Küresel ekonomide ve iş dünyasında yaşanan yoğun değişim ve gelişmeler varlıklarını
uzun ömürlü olarak sürdürmek isteyen işletmeleri, markalaşma kavramını daha çok
dikkate almaları konusunda uyarmaktadır. Bunun başlıca sebeplerini; üretimin ve
tüketimin

artması,

tüketicilerin

daha

çok

bilinçlenmesi,

tüketici

istek

ve

beklentilerindeki değişim, rekabetin hız kazanması vb. olarak sıralamak mümkündür.

Belirtilen gelişmeler, işletmeleri hedef kitleleri ile daha yakından bağ kurma ve onlardan
gelecek geri bildirimleri değerlendirerek çalışmalarına bu şekilde yön verme
zorunluluğunu da gündeme getirmiştir. Bu durum, pazarlama iletişimine olan ihtiyacı
daha da belirgin hale getirirken, aynı malı aynı fiyat, teknoloji ve nitelikte üreten,
tüketicilere aynı kolaylık ile dağıtan işletmeler farklılaşmayı ancak hedef kitlelerine
yönelik

olarak

uygulayabilecekleri

etkin

pazarlama

iletişimi

yaklaşımı

ile

sağlayabileceklerini fark etmişlerdir. Var olan bu tablo işletme yöneticilerini, bugüne
kadar uyguladıkları geleneksel pazarlama yöntem, karar ve süreçlerini tekrar gözden
geçirmeye, revize etmeye mecbur bırakmıştır.

Söz konusu tüketici istek ve tercihlerindeki değişim işletme yöneticilerini, marka imajı
ve yönetimi, marka çağrışımları, marka kimliği, müşteri ilişkileri, kavramlarıyla karşı
karşıya getirirken, belirtilen kavramları içselleştiren bütünleşik pazarlama iletişimi
yaklaşımı da doğal olarak çağdaş işletmelerin ve yöneticilerin hayatına girmiş
bulunmaktadır. Günümüz piyasalarında varlığını devam ettirmek isteyen işletmeler
tüketici zihninde uzun dönemli çabalar sonucunda oluşan kurum ve marka imajı
oluşturmanın önemini anlamış bulunmaktadır. Önemli olan işletmelerin pazarlama
iletişimi gayretleri ile nasıl görünmeye çalıştıkları değil; esas olan hedef kitlelerince
nasıl algılandıklarıdır.
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Marka imajı kavramı, “belirli bir markaya ilişkin olarak tüketicilerin zihninde yer alan
çağrışımların bütünü” olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, marka adı, logo, renk, tasarım,
ses, marka kahramanı, ambalaj, ürünün görüntüsü, kokusu, tadı vb. nitelikteki
tüketicilerin markayla ilişkilendirdiği çağrışımlar marka imajının bir unsurudur.
Pazarlama stratejileriyle hedeflenen de tüketicilerin zihninde markaya yönelik olarak
kalıcı, olumlu ve bol miktarda çağrışım yaratılmasıdır.

Marka imajı tüketicinin markayı algılayış biçimi olduğundan, tüketicilerin zihnindeki
çağrışımlara göre her tüketici için farklı bir şekilde oluşmaktadır. Bu sebeple marka
imajı işletmelerce tüketicilere verilen ya da tüketiciler tarafından kabul edilen ya da
reddedilen bir mesaj değildir. Marka imajı daha çok işletmenin verdiği mesajları kendi
zihnindeki değerlere göre işleyen tüketici zihnindeki bir bütündür. Dolayısıyla
pazarlama çalışmaları çerçevesinde marka imajını yaratmak ve güçlendirmek için çeşitli
görüşler tartışılmaktadır.

Bu tartışmalarda öne çıkan görüş, marka imajının yaratılabilir bir değer olmadığı,
bugüne kadarki çevresel faktörler sonucunda tüketici zihninde geçmişe yönelik bir
bütünlük olduğu varsayımından hareketle, işletmelerin marka kimliğini odak noktası
yapmasıdır. Daha açık bir ifadeyle marka imajı, marka kimliğinin tüketicilerce nasıl
algılandığıdır. Dolayısıyla bu görüş, sağlıklı bir imaj için sağlıklı bir kimlik
oluşturulması gerekliliğinden bahseder.

Diğer görüşlerde ise ortak olan nokta, marka imajı yaratmanın uzun soluklu bir süreç
olduğu ve bu süreçte pazarlama aktivitelerinin bütünleşik olarak ele alınması
gerekliliğidir. Bu görüşlere göre ise; sponsorluk, marka adının seçimi, kullanılan logo,
reklamlar, üretim ve dağıtım yerinin imajı gibi unsurlar da marka imajı oluşturma ve
geliştirme açısından üzerinde dikkatle durulması gereken konulardır. Bunlara ek olarak
marka genişletme stratejilerinin de marka imajına olumlu ya da olumsuz etkilerinin
olabileceği, marka genişletme stratejilerinde markanın konumu, rakiplerin konumu,
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mevcut müşteri kitlesinin karakteristiği analiz edildikten sonra stratejinin yürütülmesi
marka imajının daha sağlıklı oluşmasına katkıda bulunacaktır.
İmaj yukarıda bahsedildiği üzere, markanın, ürünün, tüketiciler tarafından algılanma
biçimidir. Günümüzde işletmeler bir markanın, ürünün, firma adının imajını ağırlıklı
olarak reklamlar vasıtayla yaratmaktadır. Ancak geleneksel reklamların maliyetleri hızla
artmakta ve reklamların etkinliği kanal değiştirme ve televizyon programlarını kaydedip,
reklamları filtreleyebilen dijital görüntü kayıt cihazlarındaki artışa bağlı olarak
azalmaktadır. Bu yüzden tüketicisinin yaşam tarzını gözlemleyen reklamcılar alternatif,
geleneksel olmayan yeni mecralar üretmek zorunda kalmışlardır. Yeni mecralar arasında
pazarlama literatüründe en çok tartışılan araştırılanlardan bir tanesi marka yerleştirme
olarak öne çıkmaktadır.

Marka yerleştirme tüketicinin markadan haberdar olmasının ilk düzeyidir. Markanın
tüketici zihninde hiç duyulmayan markalar listesinde değil, tüketicinin o kategoride bir
ürüne gereksinim duyduğunda satın almak için göz önünde bulundurulan markalar listesi
içinde olması gerekir. Çünkü bir pazarda o markadan haberdar olanların sayısı arttıkça o
ürünün pazar payının artması ihtimali de artacaktır. Pazar payının yüksek olması da
doğal olarak işletme karlılığında etkili olacaktır.

Karlılık yanında marka imajını güçlendirmesi de marka yöneticilerini, yerleştirme
uygulamalarına yönlendiren önemli bir faktördür. Çünkü marka yerleştirme ile marka
farkındalığı yaratılarak, markanın hedef kitleye kullanılırken gösterilmesi sağlanır ve
marka ile reel hayat arasında bağ kurulması sağlanır. Marka yerleştirmenin bir diğer
katkısı da global erişim olanağıdır. Filmler, diziler, bazı televizyon programları, kitaplar
vb. ürün ve/veya hizmetler kendi ülke sınırlarını aşarak başka ülkelerdeki kitlelere de
ulaşmaktadır. Örneğin ülkemizde bir dönem gösterimde olan “Yabancı Damat” isimli
dizi Yunanistan’da gösterilmiş. Dolayısıyla dizi içinde yer alan markalar oradaki
izleyiciler tarafından tanınmış ve fark edilmiştir.
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Unutulmamalıdır ki hızla değişen piyasa koşulları karşısında varlıklarını devam ettirmek
isteyen firmalar kendi ayırt ediciliklerini yaratmalı ve bu farklılıklarını hedef kitlelerine
doğru iletişim kanallarıyla ulaştırmak zorundadırlar. Asıl önemli olan firmaların ne
oldukları değildir; tüketici nezdinde nasıl algılandıklarıdır. Dolayısıyla bu algı
oluşumuna kaynaklık eden her türlü verinin tespiti, iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve
çoğaltılması işletmeler için öncelikli olmalıdır.
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KISALTMALAR

bkz

: bakınız

KHK

: Kanun Hükmünde Kararname

md

: madde

TKY

: Toplam Kalite Yönetimi

TPE

: Türk Patent Enstitüsü

vb

: ve benzeri

www

: World Wide Web
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