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İşiniz ve Siz Nasıl Markalaşırsınız?
Markanızı Tüketicinin Zihninde Konumlayın

Teşekkürler
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boyunca yanımda olan dostlarıma, her zaman olduğu gibi
düzelti aşamasında da canı gönülden destek veren arkadaşım
Özge’ye, beni “Hedefine ulaşmak için sonuna kadar mücadele
et!” diyerek yetiştiren anneme, doğduğu günden beri rehberim
olan kızım Zeynep’e ve beni bu süreçte hiç yalnız bırakmayan
yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimle...
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YAZAR HAKKINDA

Burcu Ateş, yirmi yıllık iş yaşamında Volvo, Temsa, Nissan,
Philips, BASF, Hyundai gibi birçok global markanın Türkiye,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge sorumlusu olarak stratejik
pazarlama iletişimi ve marka yönetimi alanlarında çalıştı. Yurt
dışında marka yönetimi, tüketici nörobilimi ve nöropazarlama, duyusal pazarlamayla ilgili çok sayıda eğitim aldı. Aldığı
eğitimleri Türkiye’de sorumlu olduğu markalarda uyguladı. Bu
konulardaki uygulamalarıyla ilgili birçok ödül aldı.
360o stratejik pazarlama ve marka yönetimi, müşteri odaklılık, kriz ve itibar yönetimi, medya ve sosyal medya yönetimi,
işveren markası, müşteri sadakati gibi pazarlama eğitimlerinin
yanında “Etkili İletişim ve Kişisel İmaj, Beden Dili, Liderlik”
gibi alanlarda da eğitimler veriyor.
Özellikle rekabette bir adım öne çıkmak isteyen, fiyat rekabeti yerine değer yaratarak kâr etmeyi tercih eden şirketlere
Türkiye’de ve yurtdışında “Stratejik Pazarlama ve Marka Konumlandırma” alanında danışmanlık yapıyor.
Farklı üniversitelerde, “Stratejik Marka Yönetimi” alanında yüksek lisans dersleri veriyor ve 2011’den beri Micro MBA
programlarında “Stratejik Pazarlama ve Marka” alanında öğrenci yetiştiriyor.
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Eğitmenlik ve danışmanlığın yanı sıra ICF ve AC akredite
olarak uzun yıllardır yönetici koçluğu, kadın yönetici ve yaşam
koçluğu, kadın yönetici mentorlük çalışmaları yapıyor.
Herkesin bir yaşam amacı vardır. Burcu Ateş’in yaşam amacıysa kendi yaşamına olduğu kadar başka kadınların yaşamlarına da ışık tutabilmektir. Kendine, size, bize ve kız kardeşliğe inanıyor. Bu nedenle, eğitim ve danışmanlık çalışmalarının
yanında Türkiye’de ve dünyada çalışan anneler ve yaşadıkları
üzerine okuyor, gözlemliyor, araştırmalar yapıyor. Kadın derneklerinde aktif olarak çalışıyor, metinler kaleme alıyor. Yaşam
paylaşımlarının bir araya gelmesinden oluşan Çocuğum, Eşim,
İşim... Peki Ya Ben? adlı bir kitabı var.
Tüm kadınların ismi, yaşamı ve amacı birbirinden farklı olsa
da yaşadıklarının birbirine çok benzediğini biliyor. Birbirinden
farklı kadınların yaşamlarını kaleme aldığı kitabının seminerlerini de iş hayatında kadınlara yönelik farkındalık yaratmak
amacıyla kurumsal şirketlere lunch&talks konseptinde veriyor.
Mutlu olmayı, gönlünün götürdüğü yere gitmeyi, aklı kadar
kalbini dinlemeyi çok önemsiyor. Hayatın pusulasının, yüreği
olduğunu biliyor. Bu nedenle, sevdiği işi yaparak kızı ve sevdikleriyle beraber yeni yerler keşfetmeyi, deniz kıyısında sevdikleriyle balık sofrasında sohbet etmeyi ve yeni bir şeyler üretmeyi
seviyor.
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BU KİTABI NEDEN YAZDIM?
Çocukluk hayalimdi iletişimci olmak. Ankara’da TRT’nin
çok yakınında otururduk. Karşı komşumuz da TRT Haber Müdürü’ydü. Komşumuz, en yakın arkadaşım olan oğluyla beni
TRT’ye götürürdü. TRT’de o büyük odaya girip de karşımda
Reha Muhtar, Bülent Çaplı gibi isimleri gördükten sonra, “Ben
burada çalışacağım,” dediğimde henüz beş yaşındaydım. Yıllar
sonra üniversite okurken gerçekten de orada çalıştım. Sonra İstanbul’a taşınıp yirmi yıl boyunca hayalini kurduğum işi
yapmaya başladım. Geçmişime baktığımda yirmi yıldan fazla
bir süredir Volvo, Temsa, Nissan, Philips ve BASF gibi dünyanın en büyük markalarında hep pazarlamayla ilgili çalıştım. İki
defa departman kurdum. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan otuz dört ülkeyi yönettim. Buralarda çalışırken sayısını
hatırlamadığım kadar çok kez, yurtdışındaki en iyi ajanslardan
eğitim aldım ve gelip o konuları Türkiye’ye adapte ettim. En
önemlisi de bunu yaparken hep aşkla yaptım. İlk gün şöyle demiştim: “Bir kez daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yapardım.” Yirmi yıl sonra yine aynı şeyi söylüyorum. Zaman geçti, ben hayallerimin peşinden gitmeyi sürdürdüm. Şimdi özel
bir üniversitede, “Stratejik Pazarlama” dersleri vermenin yanı
sıra pazarlamayla ilgili birçok markaya danışmanlık veriyorum.
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Türkiye’de ve dünyada farklı şirketlerle çalışıp pazarlama alanında öğrenci yetiştiriyorum. Bu süre zarfında binlerce öğrenci
yetiştirdim, binlerce güzel insan tanıdım. Onların öğrendikleri
bilgileri işlerine nasıl adapte ettiklerini dinledim. Mutluyum ki
yine işimi aşkla yapıyorum. Bu kitabı yazmamın asıl amacı da
bu oldu. Daha gidilecek çok yol, bilgiyi paylaşacak çok insan
var. Yazarken hiçbir şekilde akademik bir dili olsun istemedim.
Kolay okunabilen, içinde hikâyeler barındıran bir kitap olmasına özen gösterdim. Marka olmak isteyen bir yoga hocasının
da bir girişimcinin de okuyup buradan alacağını alıp yoluna
devam etmesidir esas amacım. Yola çıkarken kolay okunsun,
çok kişiye ulaşsın, okurken sıkmasın ancak altın değerinde derin bilgiler olsun istedim. Yurtdışında öğrendiğim, sonra gelip
Türkiye pazarına adapte ettiğim deneyimleri, başarı ve başarısızlık hikâyelerini okuyacaksınız. Derslerde de zaman zaman
anlattığım, yirmi yılda biriktirdiğim, duyduğum, gördüğüm,
yaşadığım hikâyeleri... Yola çıkmaya hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım.
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Karda yürürken başka birinin
ayak izlerini sürerek lider olamazsınız.
-İskandinav Atasözü

Elinizdeki Bu Kitabın Size Ne Faydası Var?
Bu soruya yanıt vermeden önce stratejik pazarlamanın alanlarına bir bakalım.
Yıllardır “Stratejik Pazarlama ve Marka Konumlandırma”
alanında çalışan, üreten, anlatan biri olarak pazarlamayı üç bölüme ayırıyorum.
Öncelikle kendi markamızı düşünelim. Markamız bir ürün
ya da hizmet olabilir. Bu ürünü ya da hizmeti daha kârlı satabilmek, rakiplerimizle yaşadığımız fiyat rekabetinden kaçabilmek
için tüketicinin zihninde hizmetimiz ya da ürünümüz için bir
konum yaratmamız gerekir. Bu ürünün ya da hizmetin satın
alma nedenini tüketicinin zihninde yaratabilmek, rakiplerden
ayrıldığı noktayı belirleyebilmek, marka vaadinin ne olduğunu
belirleyip neden belirlendikten sonra satın alma noktasına kadar tüketici yolculuğunu yönetebilmek marka yönetimindeki
ilk alandır. Diyelim ki bir kafe açtık. Tüketici aynı segmentte
farklı kafeleri tercih edebilir. Bu kafeler arasından sizinkini tercih etmesinin nedeni nedir? Tercihini neden sizinkinden yana
kullanır?
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İlk bölüm; tüketicinin zihninde markanızın rakiplerinden
ayrılmasını sağlayan bölümdür, yani konumlama aşamasıdır.
Tüm kitap boyunca bildiğiniz tüm markalarda yapılan teknikleri ve konumlama yöntemlerini okuyacaksınız. Markanız ister
bir ürün olsun ister bir hizmet, Sanayi Devrimi’yle beraber aynı
standartta bir sürü ürün üretilmeye başlandı. Dolayısıyla ya
ürününüzün ve hizmetinizin zaten hâlihazırda rakibi çoktur ya
da fikriniz ve faaliyet alanınız yeni bile olsa piyasaya çıktıktan
kısa bir süre sonra ürününüzün yeni rakipleri olacaktır. Bugün
hangi büyük marka olursanız olun, ister Unilever ister P&G,
pazarlama bütçesi hep az gelecektir çünkü rekabet her geçen
gün fazlalaşıyor. Pazarlama bütçesi hiçbir şekilde tüketicinin
zihninde tam olarak konumlanmak için yetmiyor. Bu durumda
rakiplerinizden ayrılmak için şu yollardan birini seçebilirsiniz:
1. Fiyat rekabetine girebilirsiniz. Bu yol düşük kâr ile satış
yapmanıza neden olur. 10 liralık bir ürünü 8 liraya satarsanız rakibiniz ürününü 7 liraya satmaya başlayabilir.
Hâl böyleyken rakibiniz sizin fiyatınızın altına inince sizin
daha da fiyat indirmeniz gerekir. Bu durumda 6 liraya satmaya başlarsınız, rakibiniz 5 liraya satmaya başlarsa sizin
artık rekabet edecek yeriniz kalmaz. Ticaret zora girer, yani
fiyat rekabetine girmeniz uzun vadede hem tüketici algısı
açısından hem de ticaretiniz açısından sizi ve markanızı
sıkıntıya sokar. Her zaman söylediğim gibi değer yaratmadığınız takdirde hep fiyat konuşursunuz. Fiyat pazarlığına
girmek istemiyorsanız değer yaratın.
2. Pazarlamadan faydalanıp pazarlama bütçesini artırarak değil, etkin ve doğru şekilde pazarlama yapmayı öğrenerek
ve rakiplerden ayrışarak bu alanda akla ilk gelen ve en çok
satın alma isteği uyandıran marka olabilmek için çalışabilirsiniz.
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Bu kitabı okumak işte tam da size bunu sağlar çünkü pazarlamayı etkin kullanabilmeniz, daha kârlı satabilmeniz, rakiplerinizden bir adım daha öne geçebilmeniz için size bakış açısı ve
araçlar verir.
Bununla beraber yeni dünya düzeninde markalar için olmazsa olmaz bir nokta, markaların anlam yaratabilmesidir. Satın
alan kişiyi artık sadece tüketici olarak değil, değerleri olan insan
olarak gören, buna uygun toplumsal fayda yaratarak anlam yaratan samimi ve kesintisiz iletişim kuran markalar önümüzdeki
dönemde daha fazla kazanan ve büyüyen bir marka olarak yerini alacak. Unutmayın ki karda başka birinin ayak izlerini sürerek
lider olamazsınız.
İkinci olarak bu konumlama aşamasının, tüketicinin hayatını çevrelemesini sağlayan marka iletişim yöntemlerini göreceğiz. İkinci bölümde bu yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgi edinebileceksiniz.
Diyelim ki markamızla ilgili tüm konumlamayı yaptık. Peki
bu konumlama tüketicinin zihnine çeşitli yollarla iletilmezse
tüketici, markamızla ilgili yaptığımız konumlamanın farkında
olabilir mi? Çok büyük olasılıkla ‘olamaz’. Yaptığımız marka
konumlamayı, tüketicinin yaşam alanı içinde duymasını, görmesini, koklamasını, (evet yanlış duymadınız koklamasını) deneyimlemesini sağladığımız tüm araçlara, marka yönetiminin
ikinci aşaması olan “marka iletişim yöntemlerinin kullanımı”
diyoruz. Yeni bir ürün lansmanı ya da aynı ürünün farklı konumlaması olması farketmez.
Üçüncü bölüm, “sadakatin yaratılması” aşamasıdır. Ürünü
tüketicinin zihninde konumladınız. Rakiplerinden ayrılan bir
yanı olduğuna tüketiciyi iletişim yöntemlerini kullanarak ikna
ettiniz ve ürünü sattınız. İşte ürünü sattıktan sonraki aşama,
aslında bir şirket için en önemli aşamadır. Eğer müşteriyle bağ
kurup rakip yerine sizi tercih etmesini sağladıysanız, hele hele
müşterinin tüketim alışkanlıklarını değiştirebildiyseniz, işte o
15
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zaman fiyat yerine değer yaratmanın nimetlerinden faydalanmaya ve fiyat rekabetine girmeden kârlı satmaya başlayabileceğiniz aşamaya gelmişsiniz demektir. Bu aşamaya, “Müşteri Sadakati Yolculuğu” diyoruz. Bazı görüşler, markanın büyümesi
için yatay büyüme gerektiği, müşteri sadakatine odaklanmamanın gerektiğini söylese de müşteri sadakatine odaklanmadan ve
duygusal bağ kurmadan o markanın gerçek bir marka olması
mümkün değildir. Ayrıntılarını üçüncü bölümde konuşacağımız müşteri sadakati, bir markanın en önem vermesi gereken
alandır. Tüketiciyle kullanım süresi boyunca duygusal bağ kurabilmek, satın alma davranışından sonra kullanım süresi boyunca tavsiye etmesini sağlamak, yeniden satın alma davranışını gerçekleştirmesi ve markanın elçisi olması için kullanılacak
pazarlama yöntemleri olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut müşteriyi elinde tutmak, yeni müşteri bulmaktan çok daha az maliyetli bir iştir. İşte tüm bu bilgilerin olduğu “Müşteri Sadakati
Yolculuğu” aşamasını üçüncü bölümde okuyacağız.
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Markanız, siz odada yokken
insanların sizin hakkınızda ne söylediğidir.
-Jeff Bezoz

Tüketici Siz Orada Yokken Ürününüz Hakkında
veya Sizin Hakkınızda Ne Söylüyor?
“Markanız, siz odada yokken insanların sizin hakkınızda ne
söylediğidir,” der Jeff Bezoz.
Stratejik Pazarlama ve Marka Konumlama’yla ilgili konuşmaya başlayabilmek için öncelikle “stratejik pazarlama” ve ‘marka’ ifadelerinin tanımlarının ne olduğuna bakmak gerekiyor.
Markanın en bilinen tanımı, Türk Dil Kurumu’nun tanımıdır.
TDK’ya göre marka, bir ürünü ya da hizmeti tanımlamak ve
rakiplerinden farklılaştırmak amacıyla kullanılan ad, terim, işaret, simge veya tasarımdır.
Bununla beraber Al Ries ve Laura Ries marka kavramını biraz daha ileriye taşırlar. “Bir paketin üstündeki marka ismi ile
zihindeki marka ismi aynı şey değildir,” diyerek ürünün ya da
hizmetin, tüketicinin zihnindeki o ürün ya da hizmetle ilgili
algıdan farklı olabileceğini vurgularlar.
Gerçekten de marka; ürün, isim ya da logodan fazlasıdır. Tüm
müşterileriniz için belirlediğiniz vaat ve yaptığınız sözleşmedir. İnsanlar beklediklerini bulamazlarsa, yani marka vaadini
karşılayamazsanız, markanın ürünlerini satın almayı bırakırlar.
17
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Tüketicinin zihninde konumlanması ve rakiplerine göre fark
yaratan güçlü marka algısı işte tam da burada ortaya çıkar.

Stratejik pazarlamaysa tüketiciyi dinlemek ve tüketim ihtiyacını anlayarak bu ihtiyacı en kârlı şekilde karşılamak için
yol haritası ve aksiyon planı belirlemektir. IKEA, insanların
düşük maliyetlerle kaliteli mobilya ihtiyacı olduğunu fark ederek ihtiyaca yönelik çözümler sunduğu için IKEA olmuştur.
Yeni dönemdeyse tüketici ihtiyacı bu mobilyaları satın almadan kiralamak olduğunu öğrendiği için buna yönelik çalışmalara başlamıştır. IPOD’un ilk yola çıkışı tüketicinin büyük CD
Player’lar değil, çok daha küçük boyutta ve yolculuk sırasında
taşınabilir bir cihazla kişisel müzik listesini çalabileceği bir ürün
istediklerini öğrenmeleriyle başlamıştır. Buradan hareketle “Hedeflediğimiz müşteri ne istiyor, bu müşteriye biz hangi değeri
yaratarak ulaşabiliriz, hâlihazırdaki mevcut ve potansiyel müşteriyle bağ kurabilmek için hangi oyun planıyla yola en etkin
şekilde devam edebiliriz?” sorularıyla ilgilenmemiz gerekiyor.
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İle�şim/Duygusal Bağ

Marka

Ürünler/ Hizmetler
ür

Tüke�ci

Para/ Sadakat

Bilgi /Öneri

Yukarıda gördüğünüz tablo en basit ve yalın hâliyle pazarlamayı anlatır.
Bugün hangi ürün olursa olsun, o ürün ya da hizmetle ilgili
ciddi bir rekabet yaşandığından bahsedebiliriz. Bu rekabet yarışından kârlı çıkabilmek için tüketiciyi, sizin ürün ya da hizmetinizin daha iyi, daha güvenilir olduğuna ve ona daha çok
fayda sağlayacağına dair ikna etmeniz gerekir. Bu ikna süreci,
günümüzde daha da zorlu bir hâl almıştır. Geçmişte tüketici,
ürünün özelliklerine, birinin tavsiyesine, ürün ya da hizmetin
hikâyesine ya da sunduğunuz faydanın özelliklerine göre o ürün
ya da hizmeti satın almaya ikna olabiliyordu. Bugünün tüketicisiniyse ikna etmek çok daha zor. Bugünün tüketicisi, hizmet
ya da ürünü deneyimlemek, hikâyenin bir parçası olmak, üstelik bunu yaparken de çok zaman ve emek harcamamak istiyor.
Dolayısıyla ister bir markanın temsilcisi olarak bir yerde ister
kendi markanız için çalışın isterseniz de kendiniz marka olun,
mutlaka tüketicinin zihninde konumlanıp tüketiciyle onu da
içine alacak deneyimsel bir bağ kurmanız gerekmektedir.
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BURCU ATEŞ

Peki Ya Kişilerin Marka Olması Nasıl Oluyor?
İster politikacı, sanatçı ya da sporcu olun, ister avukat ya
da doktor… Daha bilinir olmak kariyeri hangi alanda olursa
olsun kişilerin başarı şansını önemli ölçüde artırır. Kişilerin
marka olabilmeleri için alanında çok iyi bir mesleki donanıma
sahip olmaları gerektiğinin yanı sıra bir de marka olmak için
özel çalışmalar yapmaları gerekir.
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En zeki veya en güçlüler değil,
uyum sağlamayı en iyi başarabilen ayakta kalır.
-Leon C. Megginson

Sizin Markanız Nasıl Bir Marka?
Markamızı Yönetmeye
Nasıl Başlamamız Gerekiyor?
İşiniz ya da siz, marka olmak için yola çıkmış olabilirsiniz.
Kişisel markadan bahsedecek olursak, hatırlar mısınız sosyal
medya kanalları bu kadar hayatımıza girmeden önce birisiyle
ilgili bilgi sahibi olmak için “Nasıl bilirsiniz?” sorusu sorulurdu.
İşte sizin markanız aslında başkalarının sizinle ilgili kanısı ve
algısıdır. Sizin kendinizle ilgili bir algınız vardır. Bir de başkalarının sizinle ilgili bir algısı vardır. İşte sizin kendinizi tanımlamanızla başkalarının sizi tanımlaması arasındaki benzerlik ne
kadar fazlaysa, siz de o kadar itibarlı ve güvenilir biri olursunuz.
İnsanların sizinle ilgili kanısı olumludur ve size güven duyarlar.
Diyelim ki siz bir doktorsunuz ve işinizde de oldukça iyisiniz.
Ödüller alıyorsunuz, çalışıyorsunuz, sosyal sorumlulukla ilgili
bir sürü iş yapıyorsunuz ve hastalarınız sizi çok seviyor. Belli bir
süre sonra kendi spesifik konunuzla ilgili televizyon programlarına çıkıp konuşmalar yapmaya, birçok dergi ve gazetede röportajlar vermeye, sosyal medya kanallarını kullanmaya başladınız
ve sizi birçok insan verdiğiniz mesajlarla tanımaya başladı. İşte
o zaman verdiğiniz mesajın ve konumlamanın altı dolu olduğu
için zaten kendinizi konumlandırdığınız ve bu konumlamanızı da belirlediğiniz mesajlarla kitlelerle paylaşmaya başladığınız
için artık insanlar sizinle ilgili, “Nasıl bilirsiniz?” diye sorduk21
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Dünya hızla değişiyor.
Pazarlama ile ilgili güncel bilgi
edinmek istiyorsanız
aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.
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