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ÖNSÖZ
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel marka kavramı, firma ve yöneticilerin
kavramı yakınlık derecesi oranında gelişme göstermiştir. Firma ve yetkin çalışan
sayısının az olduğu dönemlerde, müşterilerin tercih edecekleri firma ve yönetici
sayısındaki azlık kişisel marka kavramını da olumsuz etkilemiştir. Bu dönemlerde
yapılan çalışmalar hem bilinçsiz hem de temel seviyelerde olmuştur. Kişisel
markalaşma kavramından ilk olarak 1997 yılında bahsedilmiştir. Ortaya atılan bu
kavram ile hem firma hem de yönetici bazında kişisel markalaşma çalışmaları
yapılmıştır. Firma sayısının artması ile de çalışan sayıları hızla artış göstermiştir.
Çalışan sayılarının artışı, beraberinde rekabet ortamının oluşmasını sağlamıştır.
Rekabetin ortaya çıkması ile farklılaşma kültüründe önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Firmalar, müşteriler ile iletişimde olan çalışanlarının fark yaratmasını gerek kişisel
özellikler gerekse yetkinlik ve donanım gibi faktörleri kullanarak sağlamıştır. Firma
ve çalışanların çok olması, müşterilerin tercih havuzunu da her geçen gün arttırmıştır.
Bu nedenle satış gücü yönetiminde bulunan yöneticilerin kişisel marka olarak öne
çıkması, müşteri tercihi üzerinde olumlu etkiyi de beraberinde getirmiştir.
Tezimin yazılış amacı markalaşma kavramı ile gelen kişisel markalaşma ve teknoloji
sektöründe firmaların müşteri tarafındaki yüzü olan, satış gücü yönetimindeki
yöneticilerin kişisel markalaşmalarını incelemektir. Ayrıca kişisel markalaşma
alanında yazılan ve yapılan araştırmaların az sayıda olması, bu konuda araştırma
yapmam için önemli olmuştur. Projenin hazırlanmasındaki ve tez konumun
belirlenmesindeki süreçte benimle her türlü bilgi ve desteği paylaşan sevgili tez
danışmanım Doç. Dr. İlkay Karaduman hocama; tez çalışmamın ilk gününden son
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SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİNDE KİŞİSEL MARKALAŞMANIN MÜŞTERİ
TERCİHİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
ÖZET
İnsanlık tarihinden günümüze kadar uzanan dönemde teknoloji ve marka
kavramlarının kendi içinde yarattığı enerji, şimdilerde daha da katlanarak
etkileşimini sürdürmektedir. Özellikle günümüzde teknoloji gelişmeler ile teknoloji
sektöründe yer alan firmaların artması, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünlere
benzer ürünlerin çoğalması, pazarlama çalışmaları ve kişisel markalaşma faaliyet
alanlarının genişlemesi, tüketici davranışlarını etkilemede ön planda yer almaktadır.
Tüketicinin sahip olduğu seçim hakkının, gerek firmalar gerekse satış gücü yönetimi
ile etkilenmesi için teknoloji sektöründe kişisel markalaşma kavramı her geçen gün
yaygın hale gelmektedir.
Bu çalışmanın amacı teknoloji sektöründeki satış gücü yönetiminin kişisel
markalaşmasının müşteri tercihine etkisini araştırmaktır. Tez kapsamında 280
katılımcı ile anket çalışması yapılmıştır. Ankete katılan kişiler teknoloji sektöründe
alışveriş yapan tüketicilerinden seçilmiştir. Yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu
gibi kısıtlar uygulanmamış olup, katılımcıların kolaylıkla erişim sağlayacağı mail
üzerinden anket uygulaması seçilmiştir.
Tüketici ihtiyaçlarının artması, yetkin firma ve alanında bilgi sahibi yöneticilerin az
olması sonucunda tüketicilerin taleplerine hızlı geri dönüş yapabilme yetenekleri,
firma ve yöneticilerin gerek sosyal gerekse de görsel medyada bilinirliklerini
arttırmak için daha fazla çalışma yapmaları, satış gücü yönetimde yer alan
yöneticilerin bilimsel çalışmalara katılması ve alanında uzman olması gibi nedenlerin
sıralanması teknoloji sektöründe kişisel marka kavramının ne derece önemli
olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni dönemlerde yapılan kişisel markalaşma
çalışmaları, bir önceki dönemde meydana gelen gelişmelerin üzerine devam etmesi
ile geçmişten gelen bilgi, birikim ve tecrübelerin bir sonraki kuşağa aktarılması
sağlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Markalaşma, Kişisel Markalaşma, Teknoloji Sektörü.
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THE EFFECT OF PERSONAL BRANDING ON CUSTOMER CHOICE IN
SALES FORCE MANAGEMENT: AN APPLICATION IN TECHNOLOGY
INDUSTRY
ABSTRACT
The energy created by the concepts of technology and brand in the period from the
history of humanity to the present continues to interact even more exponentially.
Increasing the number of companies in the technology sector with the advancements
in technology developments, increase of products similar to the products they need,
expansion of marketing activities and personal branding activities are at the forefront
in influencing consumer behaviors. The concept of personal branding is becoming
increasingly common in the technology sector in order to affect the consumer’s right
to choose, both by companies and sales force management.
The aim of this study is to investigate the effect of personal branding of sales force
management in technology sector on customer preference. The survey was conducted
with 280 participants. The survey participants were selected from the consumers in
the technology sector. There are no restrictions such as age, gender, marital status
and educational status and the questionnaire was selected to be easily accessible by
the participants.
Increase in consumer needs, competent companies and managers who are
knowledgeable in the field as a result of their ability to make rapid return to the
demands of consumers, companies and managers to increase their awareness of both
social and visual media to do more work, the sales force involved in the management
of managers in the field of scientific studies and The fact that the concept of personal
brand is important in the technology sector. Personal branding works carried out in
the new periods are provided to transfer the knowledge, experiences and experiences
coming from the past to the next generation.
Keywords: Branding, Personal Branding, Technology Sector.
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1. GİRİŞ
Günümüzde rekabet şartlarının gittikçe zorlaşması ve tüketim modellerinin
değişmesi ile global pazarda var olmak isteyen firmaları, pazarda önemli değer
oluşturması için etkin ve özgün markalar yaratmaya neden olmaktadır (Çedikçi,
2008).
Dünya genelinde marka kavramının yarattığı etki 2000’li yılların başlarından itibaren
oldukça fazla hissedilmeye başlamaktadır. Bu nedenle markalaşma başta teknoloji
olmak üzere tekstil, otomotiv, gıda gibi rekabet ortamının oldukça yüksek olduğu
sektörlerde daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle 2005 yılında tekstil sektöründe
yaşanan kota sınırlamasının kaldırılması ile ülkemizde firmaların karşı karşıya
kaldığı tehditleri fırsata dönüştürerek fiyat tabanlı rekabet üstünlüğüne sahip
ülkelerde özgün ve yenilikçi markalaşma çalışmaları ile karşılık verilmiştir (Çedikçi,
2008).
Firmalar sahip oldukları ürünler için rekabetin yoğun olduğu pazarda ön plana
çıkmak için fark yaratmak zorundadır. Özellikle rakip firma ve ürün yığılmasının
yoğun olduğu sektörlerde gerek maliyet gerekse pazarlama çalışmaları ile müşterilere
bir adım daha yaklaşma gerekmektedir. Rakip ürünlere göre fiyat aralığının üstte
olduğu firmalar, fiyat avantajı yakalayabilmek amacıyla fiyatlarda düzenleme
yaparak maliyetleri aşağı çekmeye çalışmaktadır. Bu durum içinde yer alan
firmaların uzun süreçte bu yapıyı devam ettirmesi mümkün değildir. Markalaşma,
sektörde daha fazla ön planda olmak ve müşteri gözünde değer kazanmak amacıyla
pazarlama çalışmaları sonucunda önemlidir. Bu çalışmalar sonucunda maliyetin ve
hizmet kalitesinin kısıtlanmasına gerek kalmadan uzun vadeli rekabet sürecinde
firmalara avantaj sağlamaktadır (Davis, 2011).
Marka farklılaşmasına, markanın geçmişten gelen kültürü de doğrudan etki
etmektedir. Markaların sahip olduğu uygun kültür seçimi sonucunda müşteriler,
marka kültürünün uyuşması sonucunda markaya bağlılık duymaktadır. Marka
stratejisi kapsamında yenilikçi çalışmalar yaparak marka kültürüne ait olmayan
davranışlar sergileyen firmaların, müşteri tarafında karışıklığa neden olması
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kaçınılmazdır. Sonuç olarak marka değerinin zarar görerek aidat duygusunun
zedelenmesi marka ismini olumsuz etkileyecektir (Davis, 2011).
Günümüzde rekabet koşulları gerek yönetici, gerek ürün gerekse de firma bazında en
üst seviyede devam etmektedir. Bu koşullar içinde fark yaratmanın gerekliliği olarak
markalaşma ile rekabet şartları da değişkenlik göstermektedir. Hem firmalar hem de
yöneticiler için markalaşma stratejisi, markaya uzun vadeli bir yatırım olarak değer
katmaktadır. Markanın müşteriye sağladığı bilgi ve tanıtım markalaşma çalışmalarına
gün geçtikçe daha fazla yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Marka sayesinde ürünler
arasındaki farkın tüketicilere yansıması daha kolay olmaktadır (Karpat, 2000).
Ülkemizde marka çalışmaları 2000’li yıllardan sonra yavaş yavaş gelişmeye
başlamıştır. Türkiye’ de yer alan yerli firmalar, yabancı menşeili firmaların
temsilciliği ile teknoloji sektöründe uzun zaman varlığını sürdürmüştür ve
sürdürmeye de devam etmektedir. Yurtdışındaki marka sahibi firmalar ile yaşanan
sıkıntılarla ve pürüzlerle anlaşmalar iptal edilerek Türkiye’ deki firmaların tedarikçi
sıkıntı ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Yerli firmalar yaşadıkları bu
zorlukların üstesinden gelmek için iş hayatına sıfırdan başlamak zorunda
kalmaktadır. Bu durumun aksine yerli firmaların teknoloji sektöründe küçük çaplı da
olsa kendi markası ile bulunması daha yavaş fakat uzun ömürlü bir ticari hayata katkı
sağlamaktadır. Firmaların kendi markalarının getirmiş olduğu sağlam temelli ve uzun
soluklu çalışma biçimi her zaman kabul gören gerçek olmaktadır (Çedikçi, 2008).
Bu çalışmada, teknoloji sektöründe satış yöneticisinin kişisel markalaşmasının
müşteri tercihi üzerine etkisini incelemek amaçlanmaktadır. Günümüzde ve
gelecekte iş yaşamında müşteri tercihinin sadece ürün odaklı değil, gerçek anlamda
satış yöneticinin bulunduğu konumda, bireysel markalaşması ile yön vereceği
düşünülmektedir. Bu amaçla satış yöneticilerinin yer aldığı pozisyonlarda sunduğu
hizmet kalitesi ile bireysel marka değeri arasındaki pozitif ilişkinin müşteri
seçimlerine etkisi araştırılmaktadır.
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2. LİTERATÜR TARAMASI
2.1 Marka Nedir ve Markalaşmanın Önemi
Marka kavramının önemi gün geçtikçe artarak her sektörde önemli konuma gelmiştir.
Yönetim kadrosunda bulunan yöneticilerin ağırlıkla üzerinde durması ile pazarlama
süreçlerinin öncelikli çalışmaları arasına girmiştir. Marka kavramı müşteri
ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla büyük önem taşımaktadır. Markanın kelime
kökenine bakıldığında İtalyanca olup, ‘Marca’ kelimesinden gelmektedir (Çiftçi ve
Cop, 2007).
Marka ile ilgili bilinin en eski sözleşme Sınai Mülkiyetin Korunması kapsamında 20
Mart 1883 yılında yürürlüğe giren Paris Sözleşmesi’ dir. Marka ismi resmi olarak bu
sözleşmede yer almıştır (Kayalı ve Yereli, 2004).
TDK’ ya göre: “Bir ticaret malını ya da başka bir nesneyi tanıtmaya, benzerlerinden
ayırmaya

yarayan özel

adlar veya işaretler” olarak değerlendirilmektedir

(www.tdk.gov.tr).
Marka kavramı, tüketicinin ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli bir yere
sahiptir. Geçmişten gelen satın alma karar sürecinde oluşan davranışlar, markanın
tüketicinin bilinçaltından yer edinmesine neden olmaktadır. Pazarda artan firma
sayısı ve değişen ekonomik şartlar sonucu olarak tüketici davranışlarını
yönlendirmek zorlaşmıştır. Değişen pazar yapısı içerisinde gerek firmalar gerekse
müşteriler marka kavramını önemli bir noktaya getirmiştir (Özpınar Somaklar,
2006).
Markanın tüketiciler için fonksiyonel kavramları 5 başlık altında incelenmiştir.


Yönlendirme/Tanıtma Fonksiyonu: Tüketiciler açısından marka, ürünün

yüzüdür. Pazarda aynı sektöre ait olan birçok ürün bulunmaktadır ve müşteri
ihtiyaçları doğrultusunda tercihini bu ürünlerden yapmak zorundadır. Markanın
yönlendireceği tüketici ihtiyacına uygun olan ürünü belirleyerek seçimini yapabilir
(Ayaz, 2017).
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Alışkanlık ve Kolaylık Fonksiyonu: Marka çatısı altında yer alan ürünün

sahip olduğu bilinirlik ve popülerlik daha fazladır. Bu durum satın alma
alışkanlıklarında büyük rol oynayarak, müşteriye kolaylık sağlamış olur (Ayaz,
2017).


Kalite Güvencesi: Tüketicinin markaya duyduğu güven sonucunda ürün

seçimi düzenli olarak yapılır. Markanın, ürünü sürekli olarak dağıtması ve tüketicinin
ihtiyaçlarını karşılaması ile kalite duygusu oluşur (Ayaz, 2017).


Risk Azaltma Fonksiyonu: Tüketiciler tercih ettikleri marka üzerinden benzer

özelliklere sahip diğer ürünleri kıyaslar. Satın alma kararları markanın tüketici
davranışları üzerinde konumlanmasına göre değişir (Ayaz, 2017).


Özdeşleşme Fonksiyonu: Satın alma süreçlerinde markanın imajı tüketicilere

isteklerini karşılamada yardımcı olur. Marka imajı ile kişi imajı aynı temelde değer
kazanarak devam eder (Ayaz, 2017).
Markalaşma çalışmaları yapılırken önemli noktalardan biri de üretici, tüketici ve
aracı firmaların bir bütünün parçaları olduğudur. Bütünün ilk parçasında üreticiler
markaları için doğru stratejileri belirleyip, ürünlerine bağlılığı oluşturmalıdır. Bu
sayede üretici ile tüketici arasında markalaşmanın getirdiği satın alma ilişkisi
başlamaktadır (Barutçu, 2008; Ceritoğlu, 2005). Tüketiciler açısından bakıldığında
marka isminin yarattığı güven duygusu önemli rol oynamaktadır. Özellikle satış
sonrasında sağlanacak hizmetin garantisi, tüketici tarafında marka isminin ön plana
çıkmasıyla garanti altına alınmış olur. Aracı firmaların oluşturduğu grupta ise
Migros, Bim gibi kendi markalarını üreten firmalar yer almaktadır. Doğrudan
tüketici ile kurdukları iletişimin sonucu olarak, üreticileri devreden çıkartarak
tüketiciye doğrudan hizmet verirler (Türkmen, 2009).
Tüketicilerin markaya verdiği değer, markalaşma çalışmaları sırasında ulaştırılan
mesajların bilinçaltında konumlanması ile doğrudan bağlantılıdır. Bu süreçte marka
aynı zamanda içinde bulunduğu firmayı da temsil ederek sektördeki konumunu
belirlemektedir. Tüketicilerin markaya olan talep ve istekleri marka bilinirliğine ve
sadakatine katkı sağlamaktadır. Marka aynı zamanda kurum içinde yer alan
çalışanları da doğrudan etkilemektedir. Markanın sektörde sahip olduğu pozisyonu
ile kurum kültüründe oluşturduğu etki çalışanların motivasyonları olumlu yönde
etkilemektedir. İngiltere de yapılan araştırmaya göre; Tesco firmasında çalışan
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kişiler, markanın imajı sayesinde hissettikleri memnuniyetlerini çevreleri ile
paylaşarak mutlu olduklarını ifade etmektedirler. Bu sayede çalışanlar marka
kültürünü odak nokta belirleyerek markalaşma süreçlerine destek olmaktadırlar
(Cebeci ve Çabuk, 2016).
Markalaşma kavramı firma ve ürünlerin yanı sıra gün geçtikçe kişiler içinde
kullanımı artmaktadır. Özellikle satış gücü yönetiminde yer alan yöneticilerin, aynı
görev alanında bulunan diğer yöneticilerden ortaya koyduğu hizmetin kalitesi ve
özgünlüğü ile ayrılabilmektedir. Oluşturulan hizmetin müşteri kanalında yarattığı
etki ile markalaşma sağlanmaktadır. Günümüzde firma ve üründen bağımsız olarak
kişiler arasındaki markalaşma kavramı da gün geçtikçe artmaktadır (Şişmanlar,
2014).
Marka kültürü dahili ve harici çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Firma
çalışanlarının içinde bulunduğu markaya ait kültürü anlaması dahili yani kurumiçi
çalışmanın ilk basamağıdır. Çalışanların markayı benimseyerek doğru ve planlı
çalışmalar yapması müşteri tarafında marka kabul süresini kısaltacaktır. Pazarda
yapılacak olan çalışmaların markanın oluşumunda da büyük etkisi vardır.
Müşterilerin markaya aidat duygusu hissetmesi ile marka kültürünün oluşması
arasındaki ilişki aynı zamanda marka imajını da etkilemektedir. Pazarlama
faaliyetleri kapsamında marka inşasının harici çalışmalarla desteklenmesi, dahili
çalışmalara göre daha maliyetlidir. Sonuç olarak harici marka çalışması ne kadar
başarılı olursa olsun, dahili markalama çalışmalarının başarısız olması bütün süreci
olumsuz etkileyecektir. Öncelikle kurum içi çalışanların markaya karşı hissettikleri
duygu ve bu duygu sonrasında marka üretiminin daha verimli olması temel amaçtır.
Kaliteli çalışanların firma seçimlerinde ücret beklentisinden daha çok marka
kültürünün uyumunu aradıkları da gözden kaçırılmamalıdır (Davis, 2011).
Marka mesajları, marka kültürünün temelini oluşturan bileşenler arasında yer
almaktadır. Marka mesajı ile birlikte oluşan marka kültürü, müşteri tarafında
oluşturduğu etkinin yanında çalışan tarafında da olumlu enerji yaratmaktadır. Şirket
içerisinden oluşan pozitif etkinin çalışanlara sağladığı başlıca faydalar aşağıda yer
almaktadır (İlgüner, 2005).


Çalışanlar üzerinde itici bir güç oluşturur.
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Çalışanlar, belirlenen hedeflere ulaşmada ne derece önemli olduklarını
anlarlar.



Çalışanlar, markanın yerine getirmek üzere verdiği sözleri tutmasına katkı
sağlayarak markanın önemli bir parçasını olduğunu bilirler.



Çalışanlar, marka değerine yaptıkları katkıları gördükçe çalışma verimlilikleri
artar.

Markalaşma kavramının tarihsel gelişimi ele alındığında; global markaların 19. yy.
sonundan başlayarak günümüze kadar olan gelişim süreci görmemiz mümkündür.
Gelişim sürecinin başlarında markaların, günümüzdeki gibi belirli plan ve program
kapsamında çalışmalarını yapmadığını söyleyebilmemiz mümkündür. Günümüzde
pazarda büyük paylara sahip olan firmaların geçmişine bakıldığında, genel olarak
firma sahiplerinin ve marka yöneticilerinin rakiplerinde olmayan bir ürünü pazara
sunarak ürün tutundurma stratejisini izlemişlerdir (Bişkin ve Kaya, 2011).
Tanıtım çalışmaları markalaşma sürecinin temelini oluşturmaktadır. Firmaların ve
yöneticilerin müşteri tercihi üzerindeki etkisi markanın kalitesi, güvenirliği,
tutarlılığı ve ihtiyaca yönelik uygun çözümün üretilmesi ile doğru orantılı olarak
değişmektedir (Akyol ve Yılmaz, 2016).
Marka, pazarın memnuniyeti için oluşturulduğundan, bu adımın temel amacı,
markalaşma çabalarının markalaşma hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve kişisel
hedefleri karşılayıp karşılamadığını belirlemektir. Bu şekilde pazardan geri
bildiriminin alınması ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Başka bir deyişle,
markalaşma hatalarının olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kişisel bir marka kendi
imajını ve kontrolünü piyasada elde tutmak istediği için verdiği kararlar arasında
uyumsuzluk olduğunda bu markalaşmada hata olarak sonuçlanmaktadır ve piyasada
tutunması ve markalaşması zorlaşmaktadır (Khedher, 2010).
Ürün ve marka arasında gözle görünür olup olmama doğrultusunda temel fark vardır.
Ürün, belirli bir emek harcanarak ortaya çıkan ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik
çıktıdır. Marka ise ürünün tercih edilmesine sebep olan faktörlerden biridir. Marka
süreci, pazardaki rekabet şartlarının artması ile daha büyük bir önem kazanmıştır.
Marka kavramı, tüketici davranışları etkilemesi ile ürün kavramına karşı üstünlük
sağlamıştır (Akyol ve Yılmaz, 2016). Markanın amacı, bir ürünün isimsiz olmaması
ve diğer ürünlerden farkının ortaya çıkmasıdır (Çedikçi, 2008).
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Başka bir deyişle ürün ve marka arasındaki belirlenmiş baz farklar vardır. Ürün gözle
görülebilen somut bir nesne iken, marka gözle görünmeyen ve ürüne göre soyut olan
bir kavramdır. Ürün, tüketici ihtiyaçların maddi olarak karşılanmasını sağlar. Marka
ise manevi olarak tüketiciye sosyal sınıf sağlayarak, yaratıcılığı ön plana
çıkarmaktadır. Beynin rasyonel yani sol tarafı ürün ile yakınlık kurarken, beynin
duygusal yani sağ tarafı marka ile yakınlık kurmaktadır (Kırdar, 2003).
Stephen King “Ürün bir fabrikada yapılan bir şeydir, marka ise müşterinin satın
aldığı bir şeydir.” belirterek ürün ile markanın farkını ortaya koymuştur (Randall,
2005).
Aktepe ve Şahbaz’a (2010) göre markanın temel amacı, diğer markalardan sıyrılarak
fark yaratmasıdır. Markalaşma sürecinde tüketiciler açısından yapılan her çalışmanın
karşılığı, müşteride oluşturulacak farkındalığın ön plana çıkartılmasıdır. Satın alma
süreçlerinde oluşan marka algısı sonucunda müşterinin odak noktası, markanın
farklılaşması ile sağlanmaktadır (Aktepe ve Şahbaz, 2010).
Eski toplumlarda markanın insanlar için önemi, sahiplik olgusunun gösterilmesinde
kullanılmıştır.

Bu

dönemde

marka,

özellikle

hayvancılık

anlamında

çok

kullanılmıştır. İlerleyen zamanlarda ise üretim yapan insanların faaliyetlerini ve
ortaya koydukları ürünleri belirlemekte kullanılmıştır.
Geçmişten günümüze tüccarlar ve çiftçiler ürünlerini işaretleyerek kime ait
olduklarını belirlemek ve ürünlerini sınıflandırmak amacıyla marka yerine
geçebilecek simgeler kullanmışlardır. Teknoloji geliştikçe üreticiler ürünlerini,
tüketicilere tanıtma olanakları artmış ve reklam olgusu yayılmaya başlamıştır.
Reklamların artması ile markalar belirli kitlelerle özdeşleşmiştir. Böylelikle bazı
markalar kaliteyi belirtirken, bazı markalar ise üretici kimliğini vurgulamıştır
(Çedikçi, 2008).
Marka kavramı sadece teknoloji sektöründe değil diğer sektörlerde de ihmal
edilmiştir. Örnek verecek olursak; ülkemiz fındık üretiminde ilk sıralarda yer
almasına karşın, fiyat politikası yurtdışındaki etkin borsalarda belirlenmektedir. Bu
durumun başlıca sebebi ise üretim potansiyeli olarak büyük bir üstünlüğe sahip olan
ülkemizin, dünya pazarında temsili olan yerli bir markanın olmamasıdır. Özet olarak;
başarılı olmanın odak noktası, pazar için uygun bir ürünün seçilerek planlı marka
çalışması ile ortaya konmasıdır (Çedikçi, 2008).
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Yeni firmaların açılması aynı anda yeni marka ve ürünlerin de üretilmesine neden
olmaktadır. Bu durum ile birlikte firmaların mevcut pazar paylarında azalma
meydana gelerek karlılıkları azalabilmektedir. Rekabet ortamının artması ile
müşterilerin markaya olan bağımlılığı önem kazanmakta ve firmaların gelirlerini
korumasına imkan vermektedir. Marka bağlılığı, pazarlama bileşenleri olan fiyat,
dağıtım ve tutundurma konularında stratejilere doğrudan etki etmektedir. Bu
avantajlar sayesinde marka bağımlılığının oluşması için harcanan giderler azalmış ve
marka sahibi yeni gelişmelere ayıracak zamana sahip olur (Fırat ve Azmak, 2007).
Engel, Blackwell ve Kollat (1978) marka bağlılığını “Bir dizi ürün markası arasından
bir ya da daha çok marka seçeneği ile ilgili, zamana dayalı olarak, bir karar alma
birimi tarafından gösterilen, yanlı (rassal olmayan), davranışsal bir tepkidir (satın
almadır) ve psikolojik (yani karar alıcı, değerlendirici) süreçlerin bir fonksiyonu’’
olarak tanımlamaktadır.
Günümüzde rekabet unsurları, marka bağlılığı oluşturmayı zorunlu kılmıştır.
Tüketicide oluşturan marka bağlılığı ile karlılıkların üst seviyede tutulması
hedeflenmektedir. Marka bağımlılığın oluşturulması için pazarlama faaliyetleri her
zaman ön planda tutulmaktadır (Ermiş, 1998). Marka bağlılığı ne kadar yüksekse
hedeflenen potansiyel başarı da o kadar yüksek olmaktadır. Uzun dönemleri
kapsayan bağlılıklar her türlü akıl ve mantığın önüne geçerek geleneksel bir doku
oluşturur (Pringle, 2001).
Marka bağlılığının oluşum süreci ise 5 aşamalı olarak aşağıda belirtilmektedir;


1.

Aşama:

Pazarda

yer

alan

bütün

markalar

aynı

seviyede

değerlendirilmektedir. Tüketici açısında bütün markalar satın alma sürecinde aynı
uzaklıkta yer almaktadır, yani karar sürecinde markanın etkisini bulunmamaktadır.


2. Aşama: Sektörel rekabet az ve asıl amaç kâr sağlamaktır. Ancak tüketici,

markayı hatırlayarak tercihini yapmaktadır.


3. Aşama: Tüketici markaya güvenmektedir. Ancak, marka bağlılığının

oluşması için fiyatların aşağıya çekilmesi veya tüketicinin o marka için toplumda
sosyal statü sembolü olarak değerlendirmesine yardımcı olacak pazarlama ve reklam
çalışmaları yapılmalıdır.
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4. Aşama: Reklam oldukça etkili bir uygulamadır ve tüketici ile markanın

etkileşime yeni başladığı düşünüldüğünde tüketici ile marka arasında taze bir bağ
yavaş yavaş oluşmaktadır. Bu durum karar sürecinde pozitif etkilerin oluşmasına
yardımcı olacaktır.


5. Aşama: Tüketici, tercih ettiği markayı kullanmaktan gurur duymaktadır.

Son aşama sonrasında marka bağlılığı yaratılmış ve marka bağımlığının devam
etmesi için etkili reklam çalışmalarının yapılarak, bu çalışmaların hatırlatıcı olarak
görev alması gerekmektedir (Güneri, 1996).
Marka bağlılığın önemli basamağını müşteri memnuniyeti oluşturmaktadır. Müşteri
memnuniyetinin sağlanmasını için aynı zamanda çalışanın mutlu ve memnun olması
gerekli faktörler arasındadır. Bu faktörlerin sonucunun firmalara yansıması, karlılık
ve sürdürülebilir başarının sağlanmasıdır. 46 bin çalışan arasında yapılan araştırmaya
göre; memnuniyet seviyesinin yüksek olduğu firma çalışanları, memnun olmayanlara
göre firmalarına ekonomik olarak yaklaşık 2.6 kat daha fazla gelir sağlamaktadır
(Aydın, 2006).
2.1.1 Marka yönetimi
Marka yönetimi ilk olarak 1931 yılında P&G firmasında kullanılmıştır. 1950 yılı
sonrasında marka yönetimi pazarlama çalışmalarının artması ile daha çok kullanılan
kavram haline gelmiştir. 90’lı yıllara öncesinde Türkiye’ de marka yönetimi
ekonomik, sosyal ve işletme temelli birçok neden doğrultusunda çok fazla ön plana
çıkmamıştır. Son yıllarda rekabet şartlarının artması ile marka yönetimi kavramının
kişi ve kurumlarda daha çok uygulanması ile süreçler hızlanmaktadır (Çedikçi,
2008).
Marka farklılaşmasında öncelikli amaç müşteride farkındalığı ön plana çıkarmaktır.
Günümüzde rekabet koşulları gün geçtikçe ağırlaşmakta ve fark yaratmak için ortaya
koyulan değerlere her gün yenisi eklenmektedir. Müşteri tarafında oluşturulan
farkındalık süreci ile markalar arasındaki rekabet düzeyi değişkenlik göstermektedir.
Marka farklılaşmasının sonucunda müşteride oluşan etki kümesi, satın alma
süreçlerinin kısalmasına ve markanın diğerlerinde ayrılmasını sağlayacaktır (Davis,
2011).
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Marka yönetimi pazarlama fonksiyonunun bir parçası olmasının yanında markanın
gerek kurum içi gerekse pazarda sahip olduğu olumlu veya olumsuz algıların
yönetilmesini kapsamaktadır. Pazardaki rekabetin sonucu olarak kişiler, marka
kavramını ön planda tutarak çalışma yapmaktadırlar. Günümüzde marka kavramı
fark yaratmak adına ortaya çıkmaktadır. Farklılaşmanın getirdiği avantajların başında
karlı satışlar yaparak verimliliğin arttırılması gelmektedir. Kişi veya firmaya
sağlanacak olan bu yararların odak noktası ise marka yönetimin belirli program
kapsamında yapılmasıdır. Marka yönetiminin amacı hedef kitlenin istek ve
taleplerine

cevap

verilecek

çalışmanın

yapılarak

markalaşma

çıktısının

oluşturulmasıdır (Çedikçi, 2008).
Kişilerin ve kurumların marka yönetimi sürecinde oluşturduğu yol haritası, hedefe
doğru ilerlerken ortaya çıkacak engellere karşı gerekli aksiyon adımlarının
belirlenmesidir. Gelişin rekabet ortamı ve pazarda artan rakip sayısı göz önüne
alındığında marka stratejisi, farklılaşmanın temelini oluşturmaktadır (Davis, 2011).
Marka yönetimi çalışmalarının önem kazanmasında tüketicilerin değişen ihtiyaçları
ve talepleri önemli rol oynamaktadır. Pazarda yer alan kişilerin ve firmaların artması
ise müşterinin tercihini geniş bir yelpazeden karşılamasına neden olacaktır. Geniş
tedarikçi listesi arasında ön planda yer alabilmek için müşterilerin beklentilerinin
doğru analiz edilmesi marka yönetiminin ne derece önemli olduğunu göstermektedir
(Çedikçi, 2008).
Markanın bulunduğu sektörde potansiyel müşteri kitlesine sahip olmasına marka
farkındalığı denilmektedir. Potansiyel müşteri kitlesi, marka ile yaşanan tecrübe
sonrasında oluşmaktadır (Yaman, 2012).
Keller (2003) marka farkındalığını; “Farklı koşullar altında tüketicinin markayı
tanımlayabilme yeteneği olarak belirtmektedir.” Bir başka tanımda ise marka
farkındalığı; “Bir kişinin belirli bir marka hakkında sahip olduğu iyi veya kötü
bilgilerin toplamını içerir” (Valkenburg ve Buijen, 2005). Aynı zamanda marka
farkındalığı, tüketicinin bilincinde marka ile ilgili yer elde etmesi ve satın alma
sürecinde bu yönde adım atılması anlamına gelmektedir. Ortaya çıkacak olan
farkındalık ile tüketici, hafızasında yer alan markayı ön plana çıkarmayı
amaçlamaktadır (Faircloth, 2005).
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Marka farkındalığı, müşteri zihninde yer alan markanın nasıl bir güce sahip
olduğunun belirlenmesini amaçlamıştır. Satın alma karar sürecine başlanıldığı zaman
marka farkındalığına ilişkin tüketici, markayı tanıma ve hatırlama sürecine girmiş
olur. Özetle marka farkındalığı, tüketicinin markayı nasıl hatırladığı ve bu durumun
ölçülmesi anlamına gelmektedir (Badur, 2007).
Firmalar açısından marka yönetiminin önemi aşağıda 5 başlık altında toplanmıştır:


Pazar Kontrolü: Markalaşma sayesinde firmaların ürünleri pazarda belirli bir
yere sahip olur.



Fiyatlama Özgürlüğü: Markanın pazarda rekabet şartları göz önüne
alındığında fiyatlama politikası değişkenlik göstermektedir. Markalaşma
sürecinde rakiplere oranla daha az veya fazla ücret belirlenebilmektedir.



Ürün Sunumu: Güçlü markaların tanınırlığı sayesinde piyasaya yeni
çıkartacağı ürünlerde daha avantajlıdır.



Tanıtım Avantajları: Pazar yerini sağlam tutan markaların tanıtım çalışmaları
daha az maliyetlidir.



Konumlandırma: Oluşturulacak olan yeni marka ismi, pazarda konumlanacak
olan yeni markaya yer konusunda avantaj sağlayacaktır (Çeliktel, 2008).

Satın alma karar sürecinde markayı alıp, kullanan ve bu süreç sonunda belirli bir
fikre sahip olan tüketicinin elde ettiği duygunun adına marka doyumu denir. Bu
kavram aynı zamanda satın alma davranışlarına doğrudan etki etmektedir. Markadan
elde edilen pozitif doyumun sonucunda, sonraki satın alma karar sürecinde diğer
alternatiflere rağmen aynı markanın tercih edilmesi marka doyumunun bir üst
sürümü olan marka sadakatini tanımlamaktadır (Karpat Aktuğlu, 2004).
Marka yönetimi firmaların ve kişilerin pazarlama stratejisini belirleyerek,
müşterilerin kendileri ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Marka yönetimi,
marka kişiliğinin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Marka farkındalığının ön planda
tutulması ile marka bilinirliği artmasını sonucu olarak elde edilecek marka sadakati,
müşteri tercihini doğrudan etkileyecektir (Çedikçi, 2008).
Müşterinin her zaman aynı markayı tercih etmesi, o markaya karşı sadakatinin
olduğunu belirtemez. Farklı alternatiflerin olup olmadığı iyi analiz edilmeli ve isteğe
bağlı tercih edilip edilmediği belirlenmelidir. Bu nedenle marka sadakati, alternatifi
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olan diğer markalar arasında o markanın tercih edilmesi olarak yorumlanabilir.
Marka sadakatinin oluşması, mevcut ve potansiyel kitleyi doğru analiz ederek
müşteri davranışlarını incelemektir. Tüketici tarafında oluşturulacak marka sadakati,
kısa, orta ve uzun vadede oluşturulacak stratejilerinin yorumlanması için önemlidir.
Tüketicinin markaya karşı sergilediği bağlılığın ölçüsü marka sadakati ile ölçülebilir.
Marka sadakatinin sağlam ve sürdürülebilir olması, rakip firmaların yapacak olduğu
yeni hamle ve stratejilerin mevcut müşterilere verecek olduğu zararı minimize
etmektedir. Marka sadakati aynı zamanda potansiyel satışları etkilediği için, karlılığa
da dolaylı olarak etki yapmaktadır (Aaker, 1991).
Rekabetin ortamın sürekli olarak canlı olduğu pazarlarda tüketicilerin markayı
içselleştirmesi hem firma hem de tüketici açısından büyük önem taşımaktadır ve her
iki taraf için faydalı olacak durumlar ortaya çıkmaktadır. Marka yönetimin sağlamış
olduğu yararlar aşağıda belirtilmektedir.


Ürüne ilişkin bilgileri taşıyarak, ürün ile tüketici iletişimini yardımcı olur.



Ürünler arasında ciddi farklılıklar oluşturur ve tüketici açısından ürünün
kişiselleştirilmesinin katkı sağlar.



Yasal avantaj sağlar.



Tüketicinin korunmasını sağlayarak, satın alma süreçlerinde kolaylık ve
uyum sağlar.



Ön planda olan bir pazarda imaj açısında güçlü marka ile yeni ürünlerin
pazara çıkmasını kolaylaştırır.



Kurum imajının oluşturulmasına ve firma devamlılığının sağlanmasına katkı
sağlar.



Kârlı bir hedef pazar oluşturulmasına yardım eder.



Pazarlama ve tanıtım çalışmalarına destek sağlar.



Aynı markanın bünyesinde bulunan diğer ürünler veya yedek parçaların
satışını kolaylaştırır (Borça, 2002).

Tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda sahip olduğu satın alma davranışları aynı ürün
grubu için belirli bir marka üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu durum markanın, tüketici
üzerindeki bağlılık etkisini göstermektedir (Baldinger ve Rubinson, 1996).
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Firmalar aynı marka altında sahip oldukları ürünlerin özelliklerine göre müşteri
bazında farklı konumlandırmalar yapabilir. Adidas firmasının ürettiği ürün grupları,
müşterilerinin kullanım davranışlarına göre farklı konumlanabilmektedir. Kullanım
özelleri doğrultusunda bir grup ürünleri sadece futbol için konumlanırken, diğer bir
grup ürünleri tenis veya basketbol olarak konumlanmıştır (Türkmen, 2009).
Marka yönetim sürecinde pazardaki hedef kitlenin reaksiyonları dikkate alarak pazar
ile ilgili kararların verilmesi gerekmektedir. Önemli markaların yol haritasına
bakıldığında hedef kitlenin yapısında meydana gelecek olan değişimleri yakından
takip ettikleri görülmektedir. Bu değişim doğrultusunda planların güncellenerek
hedef kitlenin yeni yapısına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Günümüzde
kayıtlı birçok marka olmasına rağmen büyük çoğunluğunun isminin dahi
bilinmemesi, marka yönetim sürecinin ne kadar kötü yönetildiğini de göstermektedir
(Çedikçi, 2008).
2.1.2 Marka çeşitleri
Marka türlerinin oluşmasında markaların belirli bir yasal çerçeveye bağlı olarak
korunma amacı önem taşımaktadır. Bir firmanın ortaya çıkardığı ürünlerini farklı
markalar altında piyasaya sürmesi markanın korunabilirliğini güçleştirmektedir.
Yasal olarak ticari markanın koruma altına alınması ile gerek üretici gerekse üretilen
ürünlerin korunma süreci daha kolay yönetilebilir (Çeliktel, 2008).
Marka kendi içerisinde barındırdığı bazı özellikleri ile gruplandırılabilmektedir.
Marka; ortak marka, garanti markası, ticari marka ve hizmet markası olmak üzere 4
başlık altında incelenebilmektedir (Çedikçi, 2008).
2.1.2.1 Ticaret markaları
Belirli bir kaynağın ürünlerini başkalarınınkinden tanınabilir hale getiren işaret,
tasarım veya ifade niteliğindedir. Bir marka bir paket, bir etiket, bir fiş veya ürün
üzerinde bulunabilir (http://www.tpe.gov.tr).
Ticaret markası, ürünün hangi firma tarafından pazara sunulduğunu belirten ve
kanunlar kapsamında korunmasıyla bireysel markayı temsil etmektedir (Özel, 2002).
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2.1.2.2 Hizmet markaları
İki işletmenin hizmetlerini birbirinden ayırmaya yarayan işaretler şeklinde
tanımlanır. Bankalar, reklam faaliyetleri, oteller, restoranlar ve eğlence hizmeti veren
firmaların markaları hizmet markaları kapsamına girmektedir.
Ürün veya ambalajı olmayan, sundukları hizmet ile ilgili oluşturdukları markaya
verilen isimdir. Turizm, sigortacılık, bankacılık ve muhasebe gibi alanlarda faaliyet
gösteren firmaların haklarının korunması amaçlanmıştır (Yarıcı, 2007).
2.1.2.3 Garanti markaları
Farklı firmaların ürettikleri malların ve hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim
metodlarını, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti altına almaya yarayan ayırt
edici işaretlerin tümüdür.
Üçüncü şahıs ve firmalarca üretilen malın kalitesinin güvence altında olduğunu
belirten markaları temsil eder (Yarıcı, 2007).
2.1.2.4 Ortak markalar
İki firmanın mal ve hizmetlerini birbirinden ayırt etmede kullanılan işaretlerdir.
2.2 Marka Tercihini Etkileyen Faktörler
Bilimin birçok dalına konu olan insan, geçmişten günümüze kadar ihtiyaçlarının
belirlenebilmesi

amacıyla

araştırılmaktadır.

Özellikle

pazarlama

faaliyetleri

kapsamında insanın çözümlenebilmesi için birçok farklı soru meydana gelmiştir.
İnsanın duygularına ve isteklerine bağlı olarak geliştirilen anlayış, müşteri odaklı
pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. İnsanların ihtiyaç ve taleplerinin analiz
edilerek yorumlanması kişisel markalaşma sürecinin odak noktasıdır. Kişisel
markalaşmada pazar seçimi ile çalışma yapılacak alan için gruplama yapılarak hedef
kitlenin oluşturulması sağlanmaktadır (Karaduman, 2016).
Tüketiciler yaşam döngülerinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla marka özelinde
satın alma yapmaktadırlar. Satın alma karar sürecinde hangi markanın seçileceği ise
kişinin kendisi için istediği statü veya kimlik ile paralel olarak ilerlemektedir. Başka
bir deyişle marka tercihi; tüketicinin ihtiyacı ve markaya yaklaşımı sonucunda ortaya
çıkan etkinin değerlendirilmesi ile satın alma karar sürecinde öne çıkan markanın
seçilmesi olarak yorumlanmaktadır. Tüketiciler marka tercihi yaparken; tercih edilen
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markanın ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı, marka tercihi sürecinde harcadıkları süre
ve ödenen fiyata karşılık fayda alınıp alınamayacağı gibi konularda her zaman bir
risk olduğu kabul edilmektedir. Satın alma sürecinden sonra ortaya çıkan veya
çıkması muhtemel riskleri minimize etmek amacıyla tüketiciler belirli bir marka
üzerinde satın alma süreçlerini devam ettirmektedirler. Bu durumun sonucu olarak
markanın sürekli olarak tercih edilmesi ve satın alınması marka sadakatini
yaratmaktadır (Karpat Aktuğlu, 2004).
Tüketiciler ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri, markaların müşteri gözünde sahip
olduğu etkiye göre tercih etmektedir. Tüketiciler demografik, psikolojik ve
sosyolojik faktörlere göre tercih edecekleri markayı belirlemektedir. Bu faktörlerin
müşteride gösterdiği etki alanına göre satın alma davranışları değişmektedir.
Demografik, psikolojik ve sosyolojik faktörler tüketicilerin marka tercihi etkileyen
temel noktalardır (Karpat Aktuğlu ve Temel, 2008).
Demografik, psikolojik ve sosyolojik faktörler tüketicilerin marka özelindeki
fikirlerini ve yaklaşımlarını etkilemektedir. Her bir değişken fikir ve yaklaşımlarının
oluşumunda doğrudan etki yaratmaktadır. Bazı zamanlar tek değişkenin bile olumsuz
olması

marka

özelinde

genel

satın

alma

davranışında

olumsuz

etki

oluşturabilmektedir. Bu durumun tam tersi düşünüldüğünde ise marka ile ilgili sahip
olanın olumlu birçok etken, o marka ile ilgili algı ve yaklaşımların olumlu olmasına
neden olmaktadır (Karpat Aktuğlu ve Temel, 2008).
Firmalar teknoloji sektöründeki konumlarını koruyabilmeleri için öncelikle gelişen
teknolojiye ayak uydurup, gerekli pazarlama çalışmalarına ağırlık vermelidirler.
Ayrıca ürün çeşitliliğin tüketicilerin talep ve istekleri ile orantılı olacak seviyede
tutulması markalaşma yolunda büyük avantaj sağlamaktadır. Örnek olarak Android
işletim sistemi, kullanıcılarına doğru teknolojiyi doğru zamanda ve mevcut şartlara
uygun olarak sunması örnek olarak gösterilebilir. Kullanıcıların gerek uygulama
geliştirerek para kazandığı gerekse de birçok uygulamanın ücretsiz olarak
pazarlanması, ürünün öne çıkmasını sağlamaktadır.
Teknoloji sektöründeki değişimin ve rekabet koşullarının hızla değiştiğini ve bu
değişime ayak uyduramayan firmaların tutunamadıkları görülmektedir. Örnek olarak
akıllı telefonların piyasaya çıkması ile Windows işletim sistemine sahip akıllı
telefonlar pazarda önemli bir konumda yer almıştır. Sonraki yıllarda pazardaki talep
ve isteklere zamanında cevap verememesi sonucunda Microsoft’un hakim olduğu
15

pazarın payı Android işletim sistemli telefonlara geçmiştir. Özellikle kullanıcıların
yeni uygulamalar geliştirerek markete girememesi kullanıcı kaybında büyük paya
sahiptir. Bu durum Microsoft’ un pazardaki payını kaybetmesinin yanında aynı
zamanda müşterileri de kaybetmesine neden olmuştur (Sözen, 2013).
2.2.1 Demografik faktörler
Marka tercihini etkileyen demografik faktörler yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek,
gelir ve medeni durum başlıkları altında toplanmıştır.


Yaş: Tüketici yaş gruplarına bakıldığında her yaş grubunun ihtiyaç duyduğu

ürün ve özellikleri farklı olmaktadır. Genç kişilerin bilgisayar kullanımlarında dikkat
ettiği öne çıkan nokta oyun oynamak için özelliklerin uygun olmasıdır. Aynı ürüne
ait orta kuşak insanlar ise ekran kartı veya ram gibi özelliklere dikkat etmeden,
bilgisayarın geniş ekrana sahip olması yeterli olacaktır (Köseoğlu, 2002:98).
Aynı yaş grubu içerisinde yer alan tüketicilerin temel ihtiyaç ve isteklerinin benzerlik
göstermesi ve bu benzerlik sonucunda satın alma davranışlarının da hemen hemen
yakın olması beklenir. Aynı dönemin getirdiği sosyal ve kültürel şartlar da bu
davranışların düzenlenmesinde büyük rol oynamaktadır (Orhan, 2002:5).


Cinsiyet: Cinsiyet kavramının marka ve satın alma tercihine etkisi birçok

açıdan değerlendirilebilir. Pazarın gerek kadın gerekse erken için ulaşılabilir ve
ihtiyaca yönelik uygun ürünlerin sağlanması amacıyla geniş bir yelpazeye
genişlemiştir. Hem iş hayatında çalışan hem de ev hanımı olarak yaşamını sürdüren
kadınların

erkeklere

oranla

marka

tercihlerinde

daha

ön

planda

olduğu

görülmektedir. Kadınların marka tercihlerinde duygu ön planda iken, erkeklerin
marka tercihlerinde ürünün kullanım kolaylığı ön plana çıkmaktadır (Orhan, 2002:7).


Eğitim durumu – meslek – gelir: Doktor, mühendis, mimar gibi

mesleklerdeki tüketicilerin bulunduğu sektöre özel ürünlere ihtiyaç duyabilmektedir.
Teknoloji sektöründe çalışan bir mühendis ile taksi şoförün ihtiyacı arasında farklılık
olması kaçınılmazdır. Mühendis daha fazla teknik özelliği tercih ederken, şoförün
teknik özellikleri bu derece ön planda tutmasına gerek olmayacaktır. Kişisel gelişim
yönünden teknik araştırma ve bilgi düzeyinin arttırılması ile gerekli teknik yetkinliği
her kesimden tüketicinin arttırmasının da mümkün olduğu göz ardı edilmemelidir.
Yapılan araştırmalarda mesleki seviyesi yüksek kişilerin birçok özelliği bünyesinde
barındıran ürünleri tercih ederken, mesleki seviyesi düşük olan kişilerin basit ve
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anlaşılır ürünleri tercih ettiği görülmektedir (Monroe, 1986:42).
Günümüzde artan eğitim düzeyi beraberinde değişen ihtiyaçları ve yaşam koşullarını
getirmektedir. Bu ihtiyaç ve yaşam koşularının kişinin gelişimi ve bakış açısında
yarattığı değişim sonucunda marka tercihi aşamasında tüketici bilincinin üst seviyede
olmasını sağlamaktadır. Bilgi düzeyinin artması ile tüketici bilincinde artmaktadır.
Fiyat performans açısından en uygun ürüne, markayı ikinci planda tutarak seçme
duygusu tüketici farkındalığını da geliştirmektedir (Köseoğlu, 2002:102).
Gelir düzeyi satın alma süreçlerine doğrudan etkileyen faktörler arasında yer
almaktadır. Kişinin gelir düzeyine göre belirlediği bütçe doğrultusunda hem marka
tercihi hem de satın alma süreçleri belirlenmektedir (Köseoğlu, 2002:103). Özcan
(1996:39) tüketicinin bulunduğu gelir düzeyine göre harcama gücünü fakir, orta
gelirin altı, orta gelirin üstü ve zengin kesim olmak üzere 4 başlığa ayırmıştır.


Medeni durum: Tüketicinin evli olup olmaması ihtiyaç ve beklentilerini

şekillendirmesinde önemli bir faktördür. Evli olmayan tüketicilerin, evlilik süreci ile
ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik etmektedir. Çocuklarında dünyaya gelmesi ile farklı
ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Özetle medeni duruma göre ihtiyaçlar farklılık
oluşturmaktadır (Sözen, 2013).
2.2.2 Psikolojik Faktörler
Marka tercihini etkileyen psikolojik faktörler güdülenme, algılama, tutum ve inanç
başlıkları altında toplanmıştır.


Güdülenme ve algılama: İç ve dış etmenler sonucunda uyarılarak faaliyete

geçirilen kişi, davranışlarını bu uyaranın etkisine göre şekillendirir. Örnek olarak Tv
reklamları dış etmenli uyarıcı olarak gerek marka tercihinde gerekse satı alma
davranışlarında etkili olmaktadır (Çakmak, 2004:7). Algılama faaliyeti marka tercihi
etkileyen psikolojik faktörler arasında yer almaktadır. Reklamlar arasında tüketicinin
ihtiyacına yönelik reklamlar yer alırsa ilgi ve algı bu yönde seyretmektedir. Bu
durum sonucunda tüketici ihtiyacının karşılanması amacıyla odak alanını sınırlamış
olur. Etrafta yer alan birçok uyarıcılar arasında filtre yöntemiyle sadece istenen
amaca yönelik durumların tespiti sağlanır. Örnek olarak kişinin otoparka çektiği
aracını diğer araçların yanında rahatlıkla ayırt etmesinin sebebi araca ait renk, marka
gibi bilgilere sahip olmasıdır (Odabaşı ve Barış, 2003:123).
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Tutum ve inançlar: Satış ve pazarlama departmanında yer alan yöneticiler,

tüketiciler tutum ve inançlarına uygun olarak ürün ve marka seçimi yapmaktadır.
Eğer teknolojik bir ürünle ilgili tüketici tutumu yüksek kalite ve özelliklere ihtiyaç
duyuyorsa, o hedef kitlenin tutumuna göre ürünler belirlenir (Çubukçu, 1999).
2.2.3 Sosyal Faktörler
Marka tercihini etkileyen sosyal faktörler aile, roller, sosyal sınıf, medya ve
reklamlar başlıkları altında toplanmaktadır.


Aile ve roller: Marka tercihinde aile faktörü önemli bir konuma sahiptir. Aile

içerisinde çalışan kişiler ve birey sayısı satın alma karar sürecini etkilemektedir.
Örnek olarak aile içerisinde sadece baba çalışarak geçim sorumluluğunu üstlenmiş
ise karar süreçlerinde baba ön plandadır (Sürücü, 1998:21).
Evli veya bekar aile bireyleri de farklı satın alma davranışları göstermektedir.
Örneğin evli ve çocuk sahibi bir çift çocuklarına özel harcama yaparken, yeni evli
çiftler ise evin temel eşyalarının tamamlanması üzerine tercih yapacaklardır
(Karafakıoğlu, 2005:97).


Sosyal sınıf: Sosyal sınıf marka tercihini etkileyen faktörler arasında yer

almaktadır. Meslek, gelir durumu, eğitim durumu vs özellikler sosyal sınıfların
bölümlenmesinde etkilidir. Sosyal sınıf alt, orta ve üst olarak 3 gruba ayrılmaktadır
ve sınıf geçişlerinde kesin çizgiler yoktur (Sürücü, 1998:24). Örneğin üst sınıf
gösterişli bir telefon tercih ederken, orta grup fiyat performansın daha ön planda
olduğu bir ürün tercih edecektir. Karabacak (1993) toplum içerisinde yer alan
bireylerin bir üst seviyede olmayı hedeflediğini belirtmektedir. Bu sebeple kişinin
davranışları hedeflediği gruba göre şekillenmektedir.


Medya ve reklamlar: Marka tercihine etkileyen sosyal faktörlerden medya ve

reklamlar yapılacak olan çalışmaların pazara hitap etmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyadaki faaliyetlerin pazardaki tüketicileri
etkilemesi ile tanıtım oranlarının artması sonucunda, tanıtımı yapılan markanın tercih
edilme oranı da artacaktır (Sözen, 2013).

18

2.3 Marka Nedir ve Kişisel Markalaşma Tarihi
Geçmişten günümüze kadar özellikle sanat dünyasında markalaşma kavramını ortaya
çıkaran örnekler yer almaktadır. Yapıtları ile değer kazanan Da Vinci ve Pablo
Picasso markalarının ölümsüzlüğünü ortaya koyan markaların başında gelmektedir.
Yakın dönemde hayatını kaybeden Michael Jackson’ un da geride bıraktığı eserleri
ile birçok listede zirvede yer almaktadır. Bu örneklerin sonucu olarak kişilerin
hayatları sonlanabilir fakat kişisel markalar hayatlar daha uzun süre devam
etmektedir (Karaduman, 2016).
Kişisel markalaşma tarihine bakıldığında ilk olarak 1997 yılında Tom Peters, Fast
Company Dergisi’ ndeki makalesi ile konsepti ortaya çıkardı. Bu çalışma genel
hatların belirlendiği, aynı zamanda da kavrama yönelik ilk yaklaşımın sergilendiği
durumu ortaya koymaktadır. 1998-2001 yılında kişisel markalama öncüleri olan
Montoya, Arruda, O’neill iş hayatına yönelik düzenlerini kurdular. 2002 yılında
kişisel markalama yapısı Avrupa, Asya ve Afrika bölgelerinde de bahsedilmeye
başlandı. 2004 yılında sosyal ağlar ve blog kavramları çokça konuşulmaya başlandı.
Bu durum aynı zamanda sosyal platformlarda kişisel markalaşmanın gündeme
gelmesini sağladı. 2006 yılında sosyal platformda Facebook ve Linkedn gibi
programların kullanılması ile büyük bir etkileşim sağlandı. 2007 yılında kişisel
markalaşmanın online olarak önem kazandığı iki girişim Dan Schwabel’ in online
dergisi ve Brand-You Dünya Zirvesidir. 2009 yılından günümüze kadar olan
dönemde ise kişisel markalaşma ününe ün katmaya devam etmiş ve yeni çalışmaların
yapılması ve kişisel markalaşma konulu kitapların yazımı hız kazanmıştır (Arruda,
2008).
Marka kavramı birçok konuda olduğu gibi kişi temelinde de olabilmektedir.
Geçmişten günümüze kadar birçok sektörde marka olmuş kişileri görmek
mümkündür. Sektörlerde aktif iş yaşamını sona erdiren kişilerin, markalaşma
sürecindeki başarısı sayesinde aktif olarak çalışmalara devam ettiği görülmektedir.
Bu durumun başlıca sebebi ise toplum gözünde oluşturulan olumlu imaj ve bu imaj
ile birlikte gelen bilinirliktir (Yaman, 2012).
Bireysel markalaşma, ilk olarak 1980 yılında Al Ries ve Jack Trout tarafından
"Konumlandırma: Zihniniz İçin Savaş" başlıklı bir kitapta tanıtılmış ve Tom Peters
tarafından popüler hale getirilmiştir. Kotler ve Levy (1969) ise ürünlerin
pazarlanabildiği gibi kişilerinde pazarlanabileceğini ileri sürmüştür.
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1990’ ların sonlarından itibaren kişişel markalaşma, kişisel gelişim kitapları, web
siteler ve danışmanlık hizmetleri konuları gündemde ilk sıralarda yer almaktadır
(Hughes, 2007).
Sanatçı ve sporcuların yeteneklerini pazarlama iletişimleri sayesinde insanlara
yansıtması popüler olmalarını sağlamaktadır. Bilinirliğin sürdürülebilir olması
başarının temel anahtarıdır. Hedef kitlenin doğru seçilerek, o hedef kitleye özgü
çalışmaların yapılması ise kişisel markalaşma sürecinin sürdürülebilir olması için
gereklidir (Karaduman, 2016).
Kişisel marka sürecinde fark yaratarak değerler sunan kişiler, aynı kulvarı
paylaştıkları diğer insanlardan büyük ölçüde ayrılmaktadır. İnsanların örnek alıp
benimsediği bu kişiler, toplumda kişisel marka konumuna gelmektedir (Yaman,
2012).
Lair, Sullivan ve Cheney (2005) kişisel markalaşmayı ürün geliştirme ve terfi
kavramlarını bulundurarak açıklarken Shepherd (2005) bireylerin meydana getirdiği
çeşitli aktiviteler olarak tanımlamaktadır.
Montoya (2002) kişisel markanın kapsamı olarak; yetenekler ve şöhretin tek başına
yeterli olmadığını, aynı zamanda markanın doğru yönetilmesi ile markalaşmanın
başarıya ulaşabileceğini söylemektedir. Oprah Winfrey, Tiger Woods veya Madonna
gibi ünlülerin sahip oldukları becerilerinin yanında markalarını da doğru yönetmesi
sayesinde marka konumunu elde etmişlerdir.
Kişisel marka, bir insanı aynı sektörde yer alan diğer insanlardan farkını ortaya
koyan özelliklerin bir bütün olarak ele alınmasıdır. İnsanların doğuştan sahip olduğu
özelliklerinin doğru yönetilmesi ile hedef kitlesinde değer yaratırlar. Başka bir
deyişle; kişisel marka, insanların kendilerini daha iyi yöneterek ön plana çıkarabilme
çalışmasıdır (Karaduman, 2016).
Kişisel markalaşmanın bireye yönelik bir olgu olduğunun en önemli göstergesi
kişileri marka olarak benimseyip, işine yaşına bakmadan değerlendirme yapmasıdır
(Peters, 1997).
Herkesin kişisel bir marka oluşturabileceği ancak önemli olanın bu markayı etkili ve
stratejik bir şekilde yönetmek olduğu bilinmektedir (Ramparsad, 2009).
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Aynı çalışma hayatını paylaşan kişilerin birbirlerine üstünlük sağlamak amacıyla
rekabet koşullarını en üst seviyede tutmaktadır. Bu rekabet koşulları ile insanlar daha
çok efor harcamak zorunda kalmaktadır. Kişisel markalaşmanın daha kolay
sağlanması için bilimsel alanda yapılan çalışmalar dikkate alınarak değerlendirilme
yapılması, gereksiz efor harcanmasının önüne geçmektedir (Karaduman, 2016).
Sunulan bu ürünlerin, pazarda konumlanmasının ardından üretim çalışmalarına hız
verilerek ürün kapasite arttırımına gidildiği ve rakiplere göre farklı pazarlama ve
satış teknikleri kullanılarak global pazarda yer edinildiği görülmektedir (Borça,
2002). Günümüzde marka değerinin oluşturabilmek için bu tarz çalışmalar tek başına
yeterli olmamaktadır. Markalaşma sürecindeki firmalar gerek danışmanlık gerekse
eğitimlerle birçok destek almaktadır. Ticari markaların bu sürecinin, kişisel marka
oluşum süreçlerinde de görmek mümkündür. Kişisel marka yaratmanın temel bakış
açısı; aynı ticari markalarda olduğu gibi satış gücü yönetimindeki çalışanların
kendilerini bir ürün gibi görüp, pazara çıkacak olan bu ürünü müşteri açısından
bakıldığında nasıl değere dönüşeceği ile ilişkilendirmesi markalaşma sürecinin en
önemli aşamasını oluşturmaktadır.
2.4 Kişisel Markanın Oluşum Süreci
Marka kavramının çatıyı oluşturduğu günümüz çalışmalarında, kişisel markalaşma
da bu çatının altında yer alan unsurlardan biridir. Özellikle son yıllarda üzerinde
çalışmalar yapılan ve bu çalışmaların sonucu olarak satış gücü ve pazarlama
alanındaki yöneticilerin odak noktasını oluşturduğu kişisel markalaşma için
araştırmacılar, her ürün veya firmanın markası olabileceği gibi kişilerinde markasının
olabileceğini belirtmişlerdir. Belirli yöntemlerin kullanılması ile bu özelliklerin
insanlara yansıtılması sayesinde kişisel markalaşma oluşum süreci başlamaktadır
(Ayaz, 2017).
Kişisel marka oluşum sürecinde insanların bilincinde sahip olunan alan günden güne
artmaktadır. Şöhret sahibi insanların bilinirliği de toplumda yer edinmektedir. Fakat
kişisel marka süreci sonunda bilinirliği artan bir kişi ile şöhret sahibi arasında ciddi
fark bulunmaktadır. Şöhret sahibi kişiler kendi markalarını yönetme becerisine sahip
olamazken, kişisel markaya sahip yöneticiler marka değerinin yönetimini yaparak
istenen gelişimi sağlayabilmektedir (Karaduman, 2016).
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Firmalar, marka oluşum sürecinde çalışmaların doğru bir şekilde yürütülmesi
sonucunda yatırımın geri dönüşünü alabilmektedir. İşletmelerin yanında kişiler de
yapacak olduğu çalışmalar ile markalaşma süreçlerini yürütebilmektedir. İnsanlarla
doğru iletişim kurularak aktarılmak istenen duygu ve düşüncelerin net ifade edilmesi
markalaşma sürecinde önemli rol oynamaktadır (Yaman, 2012).
Türkiye’de marka geliştirme sorunları üretim sorunları, pazarlama sorunları, yönetim
sorunları, finansman sorunları ve diğer sorunlar olmak üzere 5 ana başlık altında
toplanmaktadır. Üretim sorunlarının içerisinde teknik yetersizlik, tedarik sıkıntıları
ve yetersiz Ar-Ge; pazarlama sorunları içerisinde soyut değerler sorunu, fiyat baskısı,
dağıtım, pazar ve medya kanallarının parçalanması, araştırma eksikliği ve ülke imajı
engeli; yönetim sorunları içerisinde marka felsefesini, dinamiğini kavrayamama,
vizyon eksikliği, kısa dönemli değerlendirme, personel sorunları, yeniliğe karşı
önyargılı tutum ve bilgi eksikliği; finansman sorunları içerisinde kaynak yetersizliği
ve yeterli kaynak ayrılmaması; diğer sorunlar içerisinde ise yabancı markalarla
işbirliği kolaycılığı, rekabet, fason üretim ve koruma eksikliği yer almaktadır (Önce
ve Özgül, 2005).
Marka başarısının temelini, marka kimliğinin sınırlarının belirlenmesi ve marka
konumlandırma çalışmalarının yürütülmesi oluşturmaktadır (Çeliktel, 2008).
Kişisel markalaşma, eşsiz bir kimlik sağlayan ve marka kimliğini pazara tanıtarak
kişisel ve profesyonel amaçları gerçekleştirebilme sürecidir. Bu sürecin ana başlıkları
marka kimliği oluşturmak, markanın konumunu geliştirmek ve markanın imajını
değerlendirmek olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Kişisel markalaşma, bir
kişinin kendi kendini pazarda tanıtmak için benimsediği pazarlama stratejileri ile
ilgili yeni bir pazarlama kavramıdır. Kişisel markalaşma kavramı genel olarak üç
aşamadan oluşur. İlk aşamada bir marka kimliği oluşturmak gereklidir. Marka
kimliği oluşturulan kişi, toplum içerisinde kendisini ön plana çıkarmak amacıyla
kişisel markalaşma çalışmaları yapmalıdır. Bu durum aynı zamanda kişisel
markalaşma sürecinde yer alan kişinin, kalabalıktan ayrılmasını sağlayacaktır. İkinci
aşamada sözel olmayan ipuçlarıyla markanın konumlandırmasını, sözel açıklamalarla
ve sosyal ağlarla kendiliğinden gelişerek olgunlaşma sürecini tamamlamasını
içermektedir. Üçüncü aşama ise, bir markanın imajını değerlendirmek üzerine
yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu durumla beraber marka olmak, piyasa
tarafından kişinin tanınması ile sağlanır. Kişisel markalaşma uygulamaları, aile, iş,
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arkadaş gibi insan ilişkilerinin her alanda yardımcı olabilir. Bir kişi için kişisel
markalaşmanın farklı etkileri ve farklı ödülleri vardır. Kişisel marka savunucuları,
kişisel markalaşmanın finansal kazanç, profesyonel beğeni ve gelişmiş kişisel
ilişkilere yol açtığını iddia etmektedir. Birey, görünürlüğünü en üst düzeye çıkarmak
için çağdaş, kişisel ve profesyonel başarı gereksinimini popüler olarak arttırarak
kişisel markalaşma olgusunu en üst seviyede tutmaktadır (Khedher, 2010).
Marka yönetimi bilişenleri arasında marka kimliği, marka imajı ve marka kişileri yer
almaktadır. Marka kimliği, marka sahibi kişinin markasına bakış açısıdır. Marka
imajı insanların gözünden markanızın nasıl göründüğüdür. Marka kişiliği ise zaman
geçtikçe değişmeyen ve eskimeyen yapıdır. Kişisel marka kimliğinin oluşumda
kişisel misyon, vizyon, marka kişiliği ve özü ve marka çağrışımları büyük önem
taşımaktadır (Karaduman, 2016).
Bu süreçte hedef kitlenin beklentilerini ve taleplerini en iyi şekilde belirlemek ve
gidermek önemli noktaların başında gelmektedir. Kişisel marka kimliği, kişinin hem
içsel hem dışsal özelliklerine dayanarak oluşmaktadır (Motion, 1999; Shepherd,
2005; Rein ve diğ., 2006).
Marka imajı, tüketicilerin sahip olduğu duygu, düşünce, inanç ve yaşama biçimlerine
göre kişiden kişiye değişen boyutlarda oluşabilmektedir. Tüketici bazında
olumsuzluğu sebep olan noktalar ile ilgili analizler yapılarak, imajın pozitif olarak
değiştirilmesi için stratejiler belirlenmelidir. Yapılacak olan değerlendirmeler sadece
markanın değil aynı zamanda markanın oluşumunu sağlayan bütün bileşenleri
içermelidir. Firmalar bu çalışmaları ile sadece mevcut markaları değil, aynı zamanda
ileriki zamanlarda da pazara sunacağını yeni markaların da imajını koruma altına
almayı planlamaktadır (Karaosmanoğlu, 1995).
Markalar oluşum sürecinde özellikle aynı sektördeki diğer markaların tüketici
zihninde oluşturduğu imaj doğrultusunda endişe taşıyabilirler. Sprite markası
geçtiğimiz yıllarda “İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey” sloganı ile tüketici
ihtiyacına vurgu yaparak imajın sonraki planda kaldığını belirtmiştir. İmaj sorunu
yaşayan markalar için Sprite markasının sunduğu slogan marka imajı açısından
önemli bir çalışmadır (Türkmen, 2009).
Marangoz ise marka imajını: “markayla ilişkilendirilen ve tüketici açısından
markanın anlamını ifade eden bilgiler” olarak açıklamaktadır (Marangoz, 2007).
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Ayrıca marka imajı; “Bir ürünün hedef pazarda oluşturduğu duygusal ve estetik,
olumlu veya olumsuz izlenimlerinin toplamı” olarak da bilinir (Ker, 1998).
Firmaların ürünleri ile ilgili yapacakları tanıtım çalışmalarında marka imajı büyük
önem

taşımaktadır.

Marka

ile

ilgili

çalışma

yapılırken,

marka

imajının

değerlendirilerek çalışmaların değerlendirme sonucundaki çıktıya uygun şekilde
yapılması gerekir (Türkmen, 2009).
Marka çalışmaları kapsamında düzenlenen marka imajları, firmaların ve yöneticilerin
için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde reklam ihtiyacı olmayan markalar
başında gelen Coca- Cola, Pepsi, Starbucks gibi dünyaya hitap eden firmalar bile
marka imajlarını sürdürebilir kılmak amacıyla yoğun çaba göstermektedir. Sosyal
alanlarda yaptıkları çalışmalar ile ön plana çıkan United Colors of Benetton, çevreci
yaklaşımları ve yardımsever tutumları ile bütün dünyada bu alanlarda kendisini
konumlandırmıştır (Knapp, 2000).
Marka kişiliği, sahip olunan markanın kişisel özellikleri barındırdığı tarafıdır. Kişisel
markanın oluşum sürecinde insanlar birçok yeni özellik ve katma değer öğrenerek
kişisel markasına uygulamaktadır. Örnek olarak güven duygusu insana özgü bir
özelliktir fakat bu duygunun insanlarda yarattığı etkiyi otomotiv sektöründe yer alan
Volvo markası ile de görülmektedir. Hedef kitleyi göz önüne aldığımızda markanın
sahip olduğu kişilik özelleri ile aynı sektörde yer alan rakiplere üstünlük
sağlanmaktadır.

Müşteriler

arasındaki

kişilik

özelliklerine

göre

de

pazar

konumlandırması ortaya çıkacaktır. Güven duygusunun ön planda müşterilerin
tercihi ise marka kişiliğinde yer alan özelliklere göre belirlenecektir (Karaduman,
2016).
Marka kişiliğinin oluşumunda 3 durum ön plana çıkmaktadır. İlk durum, pazara
benzer ve farklı özelliklerde olmak üzere birçok ürünün çıkmasıdır. Marka,
rakiplerinden ayrılması için marka kişiliğine ihtiyaç duymaktadır. İkinci durum,
marka kişiliğinin tüketicinin satın alma davranışlarını etkilemede görev almasıdır.
Kişilik özellikleri ile tüketicinin duygusal etkileşimi sonucunda bağ kurulmasını
sağlamaktadır. Üçüncü durum ise; marka kişiliğinin, markanın tanınmasına ve
bilinirliğinin sürdürülebilmesine yardımcı olmaktadır (Kuperman, 2000).
Marka kişiliğinin oluşturulması ile firmalar, markalara anlam yükleyerek istenen
prestij ve popülerliğinin yakalanmasına istemektedir. Oluşum sürecinde başarılı
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kişilikler oluşabileceği gibi silik kişiliklerde oluşabilmektedir. Başarılı çalışmalar
sonrasında temeli sağlam ve yenilikçi marka kişilikleri oluşacaktır. Aksi durumda
markanın kendini tekrar etmesine neden olacak ve marka toplumda kabul
görmeyecektir. İnsani temellere oturtulan marka kişiliği, daha geniş kitlelere hitap
ederek farklı boyutta anlam kazandırmaktadır. İnsanların Rolex saati tercih etmesinin
en büyük sebebi markayı kendisine yakın görmesidir. Bu durum aynı zamanda
markayı kullanan müşteriler, markanın oluşturduğu sınıf içerisinde yer alması
sonucunda kendilerini özel hissetmektedir. Aynı zamanda marka kişiliği müşterilerin
kişisel özelliklerini yansıtması ile marka yakınlığını ortaya çıkarmaktadır. Çevreye
duyarlı olan kişilerin araba seçiminde Tesla’ yı tercih etmesi çevresel zararların
önlenmesi için yaptığı çalışmaların ön planda olmasındandır. Elektrikli araçların
çevreye verdiği zararın minimize edilmesi bu alanda çalışma yapan firmaları ön
plana çıkaracaktır. Ayrıca Shell ve BP firmalarının alternatif yakıt üzerinde araştırma
yapması, entelektüel ve çevreci toplumun firmaya yakınlığını sağlayacaktır.
Firmaların bu çalışmaları küresel ısınması sonucunda çevresel sorunlara duyarlı
insanları markanın etrafında toplayarak marka kişiliğinin benimsenme oranını
arttıracaktır (Davis, 2011).
Marka konumlandırma, markanın hedef pazarda yer edinebilmesi ve tüketici
benliğinde kalabilmesi için yaptığı çalışmalardır. Bu aşamada markasının, tüketicinin
ihtiyaçlarına karşılık gelen yönlerini ortaya çıkartıp diğer markalardan kendini
farklılaştırmayı amaçlamaktadır. Marka değeri, Sözlü olarak, sözel olmayan
işaretlerle ve davranışlarla tüketici algısında şekillendirilmektedir. Ayrıca Peters
(1997) sosyal medyanın da kişisel markalaşmada ve hedef pazara kendini tanıtmada
önemli olduğunu bildirmektedir (Khedher, 2010).
Müşteri gözünden marka konumlandırmasının önemi ise hedef kitle olarak
tanımlanan müşterilerin, markanın pazarda kazandığı konumu değerlendirme şeklidir
(Blythe, 2001:81). Marka konumunun olmaması durumunda, markanın hedef kitlede
etki oluşturması beklenemez (Elitok, 2003:66). Doğru ve planlı yapılmayan marka
konumlandırması, müşteri tarafında karışıklığa sebep olarak rakipler karşısındaki
avantajını kaybetmesine sebep olabilir (Bradley, 1995:550).
Misyon kelimesinin kişisel markalaşmadaki anlamı hedef ve amaç oluşturmaktadır.
Kişisel misyona sahip olan insanlar, hedefledikleri noktaya varıncaya kadar yol
haritasını takip ederler. Bu sayede belirli bir amaca odaklanarak, gidecekleri yoldan
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sapmalarının önüne geçilmiş olunur. Özet olarak; kişisel misyon seçilmesi ile
ilkelerin çerçevesi belirlenerek, yol boyunca yapılacak olan hata ve yanlışlıklar
minimum seviyeye indirilmektedir. Bu disiplin sayesinden ortaya çıkacak olan
kişisel marka da kalite temeline dayanacaktır (Karaduman, 2016).
Marka Özü, markanın hedef kitle tarafından en iyi şekilde tanımlandığı kelimedir.
Ayrıca marka özü, hedef kitle tarafından marka ile ilgili akla gelen ilk kelimeden
oluşmaktadır (Karaduman, 2016).
Kişisel marka adı insanın doğumu ile başlayan ve iş yaşamında bulunduğu noktaya
gelinceye kadar evrimleşen süreçten oluşmaktadır. Kişisel marka adı insanın doğumu
sırasında ailesinin verdiği ad ve soyadı kapsamaktadır. Kişiler istedikleri takdirde ad
ve soyadlarında kısaltmaya gidebilir veya herhangi birini seçebilmektedir. Kişisel
markalaşma sürecinde sahip olunan ad ve soyad çalışılan iş kolu uyuşmadığı takdirde
değiştirilmesi gerekmektedir. Örnek olarak soyadı korkak olan bir doktora ameliyat
masasındaki hastanın güvenemeyeceği gibi soyadı batık olan yatırımcıdan da
insanların yatırım faaliyetlerini yürütmesi beklenmemelidir (Karaduman, 2016).
Kişisel marka logosu, insanların aklında yer alacak küçük ipucudur. Logo tasarımı
ad, slogan ve sembol bileşenlerinden oluşmuş, ideal boyuttaki yapıdır (Karaduman,
2016).
Kişisel marka sloganı, kısa ve öz kelimelerden oluşan, kişisel markayı vurgulayan
ifadedir. Genelde 4 kelimeyi geçmeyen kelimelerden oluşmaktadır. Kelime sayısının
çok fazla olması verilmek istenen duygu ve düşünceyi engelleyebilmektedir
(Karaduman, 2016).
Sloganın her dilde uygulanabilir olması amacıyla dikkatli seçilmesi gerekmektedir.
Örnek olarak beyaz eşya sektöründe bulunan Arçelik firması, yurtdışı pazarına
açılırken Beko markasıyla açılımı yapmıştır. Beko isminin daha kolay söylenmesi ve
daha rahat akılda kalıcı olması sebebiyle bu tarz bir yöntem izlemişlerdir (Karpat
Aktuğlu, 2004).
Belirli bir amaca hizmet için tasarlanan sloganlar markanın daha akılda kalıcı
olmasını sağlamaktadır. Sloganlar, yapılacak olan çalışmanın stratejik planı
sonucunda olumlu veya olumsuz çeşitli duygulara hitap edebilmektedir (Davis,
2011).
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Bir bireyin bir iş alanında insan, sosyal ve ekonomik sermayede geri dönüş almak
için kişisel marka oluşturmaya yatırım yapabilmektedir (Du Gay, 1996; Rose, 1998).
İnsan sermayesi; kişisel marka oluşturmak için çabalayan bireyler sürekli bilgi
birikimini arttırarak kendilerini geliştirmektedirler. Yani eğitim düzeylerini
arttırarak, kendilerini eğitici faaliyetlere katılarak rekabet ortamında ayrıcalık elde
etmeye çalışmaktadırlar. Böylece kendilerini rakiplerinden ayıran özellikler
kazanarak piyasada itibar, güven ve saygı elde etmektedirler (Montoya, 2002;
McNally ve Speak, 2002; Rein ve ark., 2005; Arruda ve Dixson, 2007).
Sosyal sermaye; bireyin aile, arkadaş, çalışma ortamındaki ilişkileri ile oluşturduğu
sosyal ağ kişisel markalaşma sürecinde kendilerini tanıtmak ve konumlandırmak için
önemli bir sermaye oluşturmaktadır (Gehl, 2011; McNally ve Speak 2002; Rein ve
ark., 2005).
Ekonomik sermaye; kendini pazarda tanıtmış ve yer edinmiş bir kişisel marka artık o
firma için finansal başarı ve ekonomik bir kazanç anlamına gelmektedir (Lair ve ark.,
2005).
Kurum içerisinde markalaşma kavramı bir bütün olarak ele alındığında;
kurumsallaşma çalışmalarının yürütülmesi aynı zamanda markalaşma sürecini de
olumlu etkilemektedir. Markanın oluşmasını sağlayan bütün bileşenlerin belirlenmesi
ile markalaşma süreci desteklenmelidir (Akyol ve Yılmaz, 2016).
Kişisel marka, kişinin sahip olduğu duygularını, düşüncelerini ve yeteneklerini karşı
tarafa samimi ve özgün bir şekilde aktarmasıdır. Markalaşma; bir pazarın analizi
sonucu ortaya çıkan ve değerlendirme sürecinin olgunlaşması ile belirginleşen
periyottur. Bu periyodun tamamlanmasıyla birlikte satış gücü yönetimindeki bireyler,
müşteri ile kurduğu iletişim sonucunda yarattığı etkiye göre kişisel marka sürecini
yaşamaya başlamaktadır (Bişkin ve Kaya, 2011). Kişisel markanın oluşum sürecinde
temel noktalar aşağıdaki gibidir:
2.4.1 Kişisel değerler
Kişisel markalaşma süreci, insanları kendilerini çeşitli terimler, değerler, inançlar
doğrultusunda tanımlayarak başlamaktadır (McNally ve Speak, 2002).
Hem ticari marka hem de kişisel marka sürecinde akla ilk gelen kavramların başında
kişisel

değerler

gelmektedir.

Satış

yöneticisinin
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aynı

sektördeki

benzer

pozisyondakilerden farkını ortaya koyması, kişisel değerleri benimseyerek marka ile
ilgili çalışmalar yapması ile mümkün olacaktır (Eker, 2007). Kişisel marka
oluşumunda uzun ömür bir marka olabilmenin temel unsuru, kişinin sahip olduğu
değerlerden taviz vermeden müşteri gözünde belirli bir saygınlık kazanarak hem
kendi bilinirliğini arttırmak hem de marka değerinin uzun ömürlü olmasını
sağlamaktır. Bu değerler ise dürüstlük, samimiyet, güven, iş etiği ve açık iletişim
kurmaktır (Bişkin ve Kaya, 2011).
2.4.2 Yönetim becerileri
Kişisel marka oluşturma sürecinde en önemli kriterlerden birisi de liderlik
yeteneğidir. İş yaşamında liderleri grubun her kademesinde etkin ve aktif bir rolü
olmalıdır. Bu durum gruplar arasındaki koordinasyonun sağlanmasını doğrudan
etkilemektedir. Ekibin birlikte hareket etmesi ve iş akışlarının doğru bir şekilde
işlemesi ile şirketler daha fazla pazar payına sahip olmaktadırlar. Sektörde edinilen
başarı sonucunda satış gücü yönetiminde yer alan kişilerin kişisel markalaşma
oluşum süreçleri hız kazanmaktadır (Bişkin ve Kaya, 2011).
Kişisel marka olmanın temel kuralı planlı ve programlı olarak bir düzen sağlamaktır.
Toplantı ve etkinlik planlarının aşırıyı kaçmadan yapılması aynı zamanda stres
duygusunun oluşmadan işe odaklanılmasına sebep olacaktır. Gün için yapılacak
işlerin önceliklerine göre sıralanarak belirlenmesi, gün içerisindeki iş bitirme oranını
arttırarak sonraki güne işlerin birikmesine engel olacaktır (Karaduman, 2016).
Risk yönetiminin doğru yönetildiği çalışmalarda başarının artması kaçınılmazdır.
Durum analizi ile olumlu ve olumsuz yönler çıkartılarak risk hesaplaması yapılabilir.
Kötü senaryolarla yüz yüze kalındığı noktalarda genellikle negatif durumlar
abartılarak pozitif durumların üzerini örtmektedir. Bu durum neticesinde başarı
sağlanacak bir çalışma ve proje bile olumsuz sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle en
kötü sonucu göz önünde bulundurarak her zaman alternatif planlara ihtiyaç
olmaktadır. Kişisel markalaşma sürecinde bilinçli ve ölçülebilir riskler almak hedefe
ulaşmada en büyük destek unsurlarından biri olacaktır (Karaduman, 2016).
2.4.3 İletişim
Kişisel marka oluşum sürecinde önemli olan diğer bir unsur ise ifade edilen
düşünceyi anlamak ve aktarılan düşüncenin karşı tarafta doğru anlaşılması olarak
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değerlendirilmesidir. Satış gücü yönetiminde yer alan yöneticilerin dikkat etmesi
gereken en önemli nokta, müşteriyi doğru anlayarak ihtiyaç tespitini doğru
yapabilmesidir. İletişim; mesajın çıkış noktasından çeşitli araçlar yardımıyla karşı
tarafa ulaşması arasındaki süreçtir. Kişisel marka oluşum süreçlerinde, yöneticilerin
önemli çalışmalarının büyük bir bölümünü iletişim temelli yeteneklerini geliştirme
faaliyetleri oluşturmalıdır. Yeni kurulacak iletişimde amaç karşı tarafın ilk
izleniminin pozitif olmasıdır. İlk izlenimin doğru analiz edilmesi, kişilerin süreç
içerisinde doğru iletişim tekniklerini kullanılmasında önemli rol oynamaktadır
(Bişkin ve Kaya, 2011).
Rapport tekniği iletişim gücünün arttırılması yönüyle tercih edilmektedir. Sözlü
iletişim kurulan kişi ile beden dili başta olmak üzere ses tonu ve vurguların ön plana
çıkartılarak bilinçaltında olumlu etkilerin bırakılmasını amaçlamaktadır. Aynalama
tekniği ise satış gücü yönetiminde yer alan kişilerin genellikle tercih ettiği bir
uygulamadır. Aynalama tekniği; benzerlik ve karşılıklılık metodlarının kullanılması
ile oluşmaktadır. Benzerlik yöntemi, iletişim sırasında ortak konularla ilgili
konuşulmasını içerirken; karşılıklılık yöntemi ise beklenti karşılığında karşıdaki
kişiye iyilik yapma olarak tanımlanmaktadır (Karaduman, 2016).
2.4.4 Kişisel farkındalık
Yöneticinin kendisini tanıma ve bilmesi kişisel marka sürecini oluşturma sürecindeki
en önemli basamaklardan biridir. Kişinin bulunduğu noktadan başlayarak kişisel
markasını yaratma süreci, kişinin kendini ve potansiyelini bilmesi yani kişisel
farkındalığını açığa çıkarması ile sağlanabilir (Bişkin ve Kaya, 2011).
Kişisel markalaşmada, kişinin kendi markasını tanımlaması ve karşı tarafa bu marka
ile ilgili bilgileri sunması kişisel farkındalığı yakalamak için önemlidir. Tanıtım
esnasında doğru zamanın belirlenmesi ve etkileyici ve akılda kalıcı özelliklerin ön
plana çıkartılması karşı tarafta yaratılan etkinin ölçümlenebilmesine olanak
sağlayacaktır. Etki sonucunda ortaya çıkacak sonuca göre kişinin kendisi ile olumlu
ve olumsuz taraflarını değerlendirmesi, karşı tarafta kabul görme süresi etkileyecektir
(Ayaz, 2017).
Firmaların kısa ve uzun vadeli planlar yaparken kullandığı analizlerden biri olan
SWOT,

yöneticilerin

özelliklerini

analiz

edip

markalaşma

sürecinde

de

kullanabileceği tekniklerin başında gelmektedir. Kişinin kendini değerlendirmesi ile
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güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkması, potansiyel fırsat ve tehditlerin belirlenmesi
analiz çalışması ile önlemlerin alınarak değişim ve gelişim sürecini doğrudan
etkileyecektir (Bişkin ve Kaya, 2011).
2.4.5 Kişilik
Kişilik tanım olarak bir bireyi diğer bireylerden ayıran duygu, düşünce ve davranış
özelliklerinin tümü olarak adlandırılabilir (Bişkin ve Kaya, 2011).
İnsan yaşamında kişilerin zihninde canlandırıp olmayı düşündüğü insan profili ile
gerçekte olduğu insan profili arasında önemli farklar olabileceği görülmektedir. Bu
farkı tanımlayabilmek için kişinin yapacağı değerlendirmede temel karakteristik
özellikler olan hırs, dürüstlük, girişken gibi tanımlamalar kullanması yeterli
olmaktadır (Bişkin ve Kaya, 2011).
Aaker J. in yaptığı çalışmada insan ve marka kişiliğini oluşturan faktörleri incelemiş
ve aralarındaki benzer özelliklerinin yanında farklılıklarında bulunduğu ortaya
çıkmıştır. Marka kişilik özelliklerinin, müşteri ile kurulan iletişim ile anlam
kazanacağı belirlenmiştir. İnsan kişilik özellikleri ise doğuştan gelen özelliklerinin
yanı sıra öğrenilen özellikler ile karma oluşturarak ortaya çıkmaktadır (Yakın ve Ay,
2012).
Kişisel markalaşma sürecinde bulunan kişiler, hedef kitlesi ile düzenli iletişim
kurarak göz önünde olmak zorundadırlar. İnsanların duygu ve düşüncelerini analiz
etmek ve erişebilecekleri kadar yakınlarda bulunan kişiler, kişisel markanın
bilinirliğinin artmasını sağlayacaktır. Görünür olmak doğru yer ve zamanda, uygun
ortam koşullarının da sağlanması ile meydana gelmektedir. Markanın bulunduğu
ortamda kıyafetten tamamlayıcı aksesuarlara kadar bütünleşik bir görüntünün olması
marka değerini yansıtması açısından da oldukça önemlidir. Bu çalışmalar kişisel
markanın özgün kimlik oluşumunu sağlamaktadır. İnsanlarda uyandırılacak gizem ve
merak duygusu ile belirli bir kitlenin ilgisi kişisel marka sahibi üzerinde
oluşmaktadır. Bu algıya sahip olan kitle genel olarak müşteri potansiyelinin en yakın
olduğu kısmı üretmektedir. Bu değişim sonucunda kişisel marka sahibi hedef kitlede
hayranlık ve takip edilme duygusunu yaratarak bir bağ oluşmasını sağlamaktadır.
Kişisel markalaşmanın temel amacı, hayran müşteri kitlesi yaratmak değil, sadık
müşteri ağı oluşturmaktadır (Karaduman, 2016).
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Kişilik özellikleri belirlenirken yapılması gereken, bireyin kendi için düşündüğü
tanımlamaları liste şeklinde hazırlamasıdır. İlk listede yer alan tanımlar bireyin kendi
yaşamında hangi özelliklerini sergilediği ve insanların bu özellikleri nasıl
değerlendirdiği yer almalıdır. İkinci kısımda ise kişisel marka süreci ile ulaşılmak
istenen noktada hangi kişisel özelliklerin temel olacağı belirlenmelidir. Bu durum
sonucunda kişinin mevcut özellikleri ile ulaşmak istediği noktadaki özelliklerini
tanımlayan iki ayrı liste hazırlanmış olacaktır (Bişkin ve Kaya, 2011).
Kişisel markalaşma sürecinde hem bedenen hem de zihinsel olarak sağlıklı olmak,
mevcut veya ileride oluşabilecek sıkıntılara karşı güçlü ve sabırlı olmayı
sağlayacaktır. Olaylar karşısında stres yönetiminin doğru yapılarak filtreleme,
felaketleştirme, kişiselleştirme ve kutuplaştırma gibi negatif düşünceye sebep
olabilecek durumlarda uzak durulmalıdır. Filtreleme genel değerlendirme sonucunu
etkilemeyen

ufak

detaylara

takılı

kalarak

büyük

resmi

görememektedir.

Felaketleştirme, ufak bir olumsuzluğun belki bir anı belki de tüm günü kapsamasıdır.
Kişiselleştirme olumsuz olan bütün durumların sebebinin bireyin kendisini
görmesidir. Kutuplaştırma ise uç noktaların tek geçerliliği olduğu ve sadece olumlu
veya olumsuz olarak iki ayrı kutbun olmasıdır. Sosyal çevrenin oluşturulması
sırasında kişi seçimlerinin bu kriterlere uygun yapılması gereklidir çünkü bu
davranışları sergileyen insanların belli bir süre sonra karşı tarafa da aynı özellikleri
aktarması kaçınılmazdır (Karaduman, 2016).
2.4.6 Kişisel imaj
Kişisel imaj; bir kişi ile ilgili karşı tarafta bırakılan izlenim ve algıların bütünüdür.
Kişisel imajın dışa bakan kısmının yanı sıra, içe bakan kısmı insanlar tarafından çoğu
zaman göz ardı edilmektedir. Buradan hareketle kişisel imaj kişinin kendisinde ve
karşısındaki kişilerde oluşan kısmı ile iki noktada ortaya çıkmaktadır (Bişkin ve
Kaya, 2011).
Özer’e (2012) göre kişisel imaj ise kişinin sahip olduğu özelliklerini düzgün bir
şekilde kullanarak karşı tarafa kendisini ifade etmesidir. Kişisel imaj yapmacık
olmak değil, tam aksine şeffaf bir şekilde gerçek kişiliğin ön plana çıkartılmasıdır
(Özer, 2012).
Kişisel imaj bakış açılarına göre birçok açıdan değerlendirilebilir. Kişinin sergilediği
tutum ve davranışlardan, karşı tarafa aktardığı duygu ve düşünce olarak birçok
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başlıkta

değerlendirilebilir.

Kişisel

imaj;

kişinin

bulunduğu

ortamda

ilk

karşılaşmadan başlayarak karşı tarafta gerek konuşma gerekse dış görünüşlü
yaratılan etkinin tümü olarak değerlendirilmektedir (Türkkahraman, 2004).
Kişisel imaj toplumlarda öncelikle ilgili kişi dışında oluşan algı ve izlenim olarak
değerlendirilmektedir. Kişilerde yer edinen bu algı ve izlenim insanların
bilinçaltlarına işlenmiş mühürdür. Kişinin olmadığı yerlerde duygu ve düşünceler,
insanlarda oluşturulan kişisel imaja göre değerlendirilir. Kişisel imajın çıkış noktası
basit bir algıdan ziyade işinde sağlam ilerlemenin ve başarı dolu bir iş hayatının odak
noktasını oluşturmaktadır.

Sonuç olarak kişisel markalaşma oluşum sürecinde

kişilerin, karşılarındaki insanı nasıl algılayıp analiz ettiği önemli bir yere sahiptir.
Kişisel imaj gelişiminde dikkat edilmesi gereken başlıklar aşağıda şekilde
belirtilebilir:


İletişim becerileri



Diksiyon ve vurgu kullanımı



Beden dili ile ifade edilen düşüncenin koordinasyonu



Vücut dilini iyi analiz etmek ve karşı taraf ile senkronizasyonun sağlanması



Empati yapmak



Pozitif yaklaşım sergilemek



Nazik ve kibar olmak



Sahip olan pozisyon ve kuruma uygun giyinmek



Fiziksel özelliği tamamlayıcı şekilde giyinmek



Kişisel gelişime önem vermek



Temiz ve düzenli olmak



Kişinin özgün duygusunun sahip olduğu pozisyon ile eş değer olması (Bişkin
ve Kaya, 2011).

2.4.7 Hedefler
Kişisel marka sürecinde sahip olunan performansın düzenli olarak kontrol edilerek,
her kademede değerlendirilmesi önemlidir. Kişisel marka değeri arttıkça performans
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takibinin yapılması belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına faydalı olmaktadır.
Markalaşma çalışmalarına ayrılan yatırımların kattığı değer ölçümlenerek yatırım
yapılacak alanlar ve çalışmalar iyi belirlenmelidir (Karaduman, 2016). Hedef,
varılması beklenen nokta olarak tanımlanabilmektedir. Kişisel hedef ise kişinin
ulaşmak istediği nokta olarak adlandırılabilmektedir. Bu hedefler belirlenirken
taşıması gereken bazı temel özellikler olmalıdır (Bişkin ve Kaya, 2011). İzgören
(2010:54) bu özellikleri tanımlarken ‘‘TOMBUL’’ kısaltmasını kullanmıştır. Bu
kısaltma aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:


Tatmin edici



Ortak (belirlenen hedefe takım arkadaşı bulmak)



Mantıklı



Belirgin



Ulaşılabilir



Limitleri belirlenmiş

Marka çalışmalarını yaparken en kestirme yoldan gidilmesi doğru bir seçim
olmayabilir. Hedefe odaklanılarak ve yalın yaklaşım ile en sağlıklı yolun
belirlenmesi sahip olunan kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.
Yalın yaklaşım sayesinde iş hayatında veriminin arttırılarak daha fazla zaman
yaratma olanağı sağlanacaktır (Karaduman, 2016).
2.4.8 Fiziksel yapı
Kişisel marka oluşumunda yer alan diğer bir konu ise fiziksel yapıdır. Fiziksel yapı
anlaşılacağı üzere kişinin dış yapısı yani fiziksel görüntüsüdür. Fiziksel yapının
kontrolü doğuştan gelen kalıtımsal özellikler ile belirleniyor olsa da bazı konularda
fiziksel yapıya yön verilmesi de göz ardı edilmemelidir. Kişinin fiziksel yapısını
tamamlayıcı metaryaller olan takı, saat gibi ürünler kullanması, iş hayatında sahip
olduğu pozisyonu ile uyum halinde olmasını sağlamaktadır. Örnek olarak kozmetik
sektöründe satış yapan bir kişinin bakımsız bir şekilde müşteri ziyareti yapması,
müşterinin gözünde oluşturacağı algının kötü olması ile satışın kötü sonuçlanma
ihtimalini oluşturabilmektedir (Bişkin ve Kaya, 2011).
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Kişisel markanın insanlar tarafından nasıl göründüğüdür. Örnek olarak ürünün
ambalajı ne kadar gösterişli olursa, satılma ve müşteriyi etkileme oranı da o kadar
yüksek olmaktadır. Kişisel markalaşma sürecinde görünümde oluşan her detay
ambalajı yani kişisel markayı doğrudan etkilemektedir. Sonuç olarak ambalajın
içinde yer alan ürün ne kadar önemli olsa da ilk izlenim olarak ambalaj yani görünüm
müşteri tercihinde önemli rol oynamaktadır (Karaduman, 2016).
2.5 Ticari Markalaşma ve Kişisel Markalaşma
Her geçen gün yeni işletmeler açılmakta ve aynı sektörde benzer ürünlerin sayısı
artmaktadır. Firmaların sahip olduğu benzer ürünlerin birbirinden farklılaşması için
marka kavramı ön planda yer almaktadır. Pazarlama ve satış departmanlarının marka
üzerinde yapacağı çalışmalar, marka üzerinde artı değer sağlayarak markalaşma
faaliyetine büyük katkı sağlamaktadır. Markalaşma çalışmalarının ürün bazında
yapılarak rakip ürünlerden ayrılması sürecinde ticari markalaşma kavramı ön plana
çıkmaktadır (Bişkin ve Kaya, 2011).
Eski dönemlerde yaşayan insanlar, kişisel marka düşüncesine karşı bir duruş
sergilemişlerdir. Eski dönem Türk siyaset insanlarında örnekleri görülmektedir.
Günümüz toplumlarında markalaşma sürecine dahil olmayan nesne ve varlıkların
pazarda tutunma ihtimalleri oldukça düşüktür. Tabloda yer alan unsurlar ticari marka
ile ilgili olsa da aslında temel değerler olarak kişisel marka sürecinde de
kullanılabileceği söylenmektedir. Ticari marka ve kişisel marka değerlerinin
oluşumunda kullanılan araçların birbiri arasındaki karşılığını aşağıdaki çizelge 2.1’de
gösterilmiştir (Bişkin ve Kaya, 2011).
Çizelge 2.1: Ticari ve Kişisel Marka Oluşumundaki Benzerlikler

Ticari Marka

Kişisel Marka

Marka adı
Marka kimliği
Ambalaj
Marka değeri
Logo

Kişinin ismi
Kişilik
Beden dili
Değerler
Kişisel imaj

Kişisel marka sürecinde yer alan yöneticilerin etkileyici ve güçlü yönlerini ön plana
çıkarması gelişim sürecinde büyük önem taşımaktadır. Kişiler bu tarz pazarlama
faaliyetlerini hem sosyal hem de iş ağını kullanarak yapabilmektedir. Panel,
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konferans veya etkinliklerin değerlendirilmesiyle sahada yapılacak her türlü çalışma,
kişinin aktif olarak müşterilerin içinde olmasını sağlayacaktır. Hem sosyal hem de iş
çevresinde aktif olarak görünür olmak, kişinin güçlü yönlerinin planlı bir şekilde
ortaya koyması ile daha çok desteklenecektir (Karaduman, 2016).
Kişisel marka gelişim sürecinde dış çevre koşulları da iç çevre koşulları gibi analiz
edilmelidir. Dış çevre koşullarının kökünde fırsatlar ve tehditler yer almaktadır. Hem
dünyada hem de Türkiye’ de meydana gelecek olacak olumlu ve olumsuz gelişmeler
marka

analizi

yapılırken

değerlendirilmelidir.

Oluşacak

olan

fırsatların

kaçırılmaması, oluşan fırsata ne kadar yakın olunduğu ile bağlantılıdır. Kişilerin
oluşacak olan fırsatlara yakınlık derecesi, marka üzerindeki gelişim hızını da
doğrudan etkileyecektir (Karaduman, 2016).
2.6 Sektörlerde Kişisel Markalaşmanın Avantajları
Kişisel marka, müşteri gözünde ‘‘bizden’’ biri düşüncesini oluşturmaktadır. Temel
olarak kişisel marka kapsamı, davranışlarımızın değişimine de sebep olmaktadır.
Kişisel marka faaliyetleri, kişinin bulunduğu yerden daha iyi ve farklı bir noktaya
getirecek olan unsurların neler olduğunu ifade etmektedir (Bişkin ve Kaya, 2011).
Farklılaşma bakış açısına göre birçok anlamda yorumlanmaktadır. Temel anlamıyla
özdeşleştiği durum ambalaj olarak değerlendirilebilmektedir. Ürünlerin ambalajları
olmadığı zaman farklılaşması beklenmezse de insanlarında ambalajı farklılaşması ile
meydana gelmektedir. Kişisel marka olarak diğer insanlardan farklı olunması
ambalajın ne kadar özgün olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Fark yaratmak
normal ve standart düzenin dışına çıkarak alışılmamış ve beklenmedik çalışmalar
yapabilmektir. Bu çalışmalar müşterilere katma değer sağlayarak markanın da
benimsenmesine imkan sağlamaktadır (Karaduman, 2016).
Mal ve hizmetin yanında birçok konu başlığında da marka olunabilmektedir. Mal ve
hizmet için geçerli olan tüm markalaşma çalışmaları diğer başlıklarda da geçerli
olmaktadır. Özellikle ünlüler ve komedyenler pazarlama faaliyetleri ile markalaşma
çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Michael Jordan, Mariah Carey,
David Beckham, Cristiano Ronaldo kişisel markalaşma örneklerinin başında
gelmektedir. Amerika politikasında kişisel marka olan George Bush, başkanlık
seçimini marka imajına yön vermesiyle kazanmıştır. Aynı şekilde Clinton’ un
başkanlığı sona ermesinde sonra birçok panel ve önemli kongrede konuşmacı olarak
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davet almaktadır (Erdil ve Uzun, 2009).
Yaman (2012) sektörlere göre kişisel markaların belirlenmesi üzerine araştırma
yapmıştır. İnsanların önemli gördükleri ve örnek aldıkları kişilerin belirlenmesi
amacıyla yapılan bu çalışmada sektörlerdeki birçok kişi ön plana çıkmıştır. Türkiye’
de siyaset önemli bir alandır ve bu alanda gerek haberler gerekse de siyasetçiler
önemli olmuştur. Araştırmada kişisel marka olarak seçilen siyasetçiler arasında
hayatta olan ve ölmüş olan kişilerde bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ ın ilk sırada yer aldığı araştırmada, sırasıyla Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Başkabakanlardan Bülent
Ecevit takip etmiştir. Siyaset alanında kişisel markaların son 30 yıla damgasına vuran
kişiler ile ön plana çıktığını göstermektedir.
Türkiye’ de spor konusu her zaman en çok izlenen ve araştırılan konuların arasında
yer almaktadır. Bu durumun en önemli sebebi ise sporda hem Avrupa hem de Dünya
çapında kazandığımız başarıların etkisi büyüktür. Spor alanında kişisel marka olarak
görülen kişilerin üst sıralarında teknik direktör Fatih Terim ve basketbolcu Hidayet
Türkoğlu yer almaktadır.
Gazetecilikte ise Uğur Dündar kişisel marka olarak görülen kişiler arasında ilk sırada
yer almaktadır. Uğur Dündar gerek televizyon programlarını sunması gerekse de
konferanslara katılması ile kendi tarzını ortaya koyması kişisel marka olmasında
büyük önem taşımaktadır. İkinci sırada ise suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur
Mumcu gelmektedir.
Ses sanatçısı olarak Türkiye’ de kişisel marka olarak ‘‘Sanat Güneşi’’ lakabıyla Zeki
Müren’ dir. İkinci sırada ise ‘‘Minik Serçe’’ lakabıyla Sezen Aksu gelmektedir.
Üçüncü sırada ise ‘‘Mega Star’’ lakabıyla Tarkan yer almaktadır. Sinema alanında
ise kişisel marka olarak ‘‘Sultan’’ lakabıyla Türkan Şoray bulunmaktadır.
İş dünyasında ise 2004 yılında vefat eden Sakıp Sabancı yapılan araştırmada kişisel
marka olarak ilk sırada yer almaktadır. Sakıp Sabancı renkli kişiliği, samimi
davranışları ve yardımseverliği ile ön plana çıkmıştır. İkinci sırada ise medyada sık
olarak karşımıza çıkan Ali Ağaoğlu bulunmaktadır. Medya alanında ise ilk sırayı
Aydın Doğan almıştır ve sırasıyla Acun Ilıcalı ve Uğur Dündar takip etmektedir.
Orhan Pamuk, Nobel ödülü alması ile uluslararası anlamda da üne kavuşmuştur ve
araştırmada kişisel marka olarak ilk sırada yer almaktadır. Orhan Pamuk’ u sırasıyla
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romanları ile ünlü Elif Şafak takip etmektedir.
Araştırma sonucuna göre tiyatro alanında Nejat Uygur kişisel marka olarak ilk sırada
yer almaktadır.

Nejat Uygur’ un ardından Yılmaz Erdoğan ve Levent Kırca

gelmektedir. Bu alanda yer alan kişisel markaların ağırlıklı olarak komedi alanında
yer aldığı ise dikkat çekici başka bir noktadır.
Komedyen olarak gerek sinema filmleri ve sahne performansı gerekse reklam
filmiyle sık sık gündemde olan Cem Yılmaz kişisel marka olarak ilk sırada yer
almaktadır. Cem Yılmaz’ı sırasıyla Beyazıt Öztürk ve Ata Demirer izlemektedir. Bu
kişilerin ortak özelliği ise standup ve sinema filmlerinin olmasıdır.
Sektörlerde kişisel markalaşmanın birçok avantajı vardır. Bu avantajları 7 başlık
altında toplayabiliriz (Müyesseroğlu, 2018).


Üne sahip olmak: Kişisel markanın özgün çalışmalar yaparak sektöründe ön

planda yer almaktadır. Bilinen kişi olması aynı zamanda belli bir üne sahip olma
avantajını da beraberinde getirecektir. Ün kazanan kişilerinin, kişisel marka
sürecinde bu ünü gerek davranışları gerekse de özgünlüğü ile koruması
gerekmektedir.


Talep edilen olmak: Kişisel markanın ön planda olması, aynı zamanda

ihtiyacın oluştuğu zamanda iletişim kurulacak kişiler arasında ilk sırada olmayı
gerektirir. Konferanslara konuşmacı olarak katılan kişilerin sektörlerinde bilinen ve
insanların talep ettiği kişiler olduğu görülmektedir. Örnel olarak markalar, yeni ürün
tanıtımı veya ürün bilinirliğini arttırmak amacıyla David Beckham’ a reklam
teklifleri getirmekte ve uzun soluklu anlaşmalar yapmaktadır.


Kalıcı olmak: Yapılan çalışmalar ile kişisel marka olan kişi, rakiplerine göre

bilinirliğinin artması karşısında belirli bir konuma kavuşabilir. Kişinin sahip olduğu
bilinirlik

ile

sürdürülebilirliğini

uzun

süre

devam

ettirebilmektedir.

Bu

sürdürülebilirliğinin zamana yayılması ile kişi, halkın gözünde eskimeyen bir yüz
olacaktır. Örnek olarak vefat etmesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen
Sakıp Sabancı her dönemde kişisel marka olarak gösterilen kişiler arasında yer
almaktadır.


Daha fazla gelir elde etmek: Kişisel marka olmanın diğer bir avantajı ise

kişinin kazandığı gelirin, kendi markasını koruduğu sürece artmasıdır. Popülarite,
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yuvarlanarak büyüyen kar topuna benzemektedir. Doğru yönlendirildiği taktirde hem
ivmesi hem de büyüklüğü artarak hedefe erken ve daha verimli bir şekilde ulaşabilir.


Güven vermek: Kişisel marka aynı sektördeki rakiplerine göre daha fazla

güven vererek tercih edilme oranını arttırmaktadır. Satın alınacak bir ürün için kişisel
marka olan satış yöneticisinin tercih edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu durum aynı
zamanda firmanın veya ürünün tercih edilme oranını arttıracağı için, firmanın ve
ürünün de konumu gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gelecektir. Örnek olarak
özellike reklamlarda yer alan kişisel markaların, tüketici gözünde oluşturduğu güven
duygusunun büyüklüğü ürünün satış başarısının temelini oluşturmaktadır.


Rol model olmak: Kişisel marka oluşum süreci tamamlanan kişiler,

bulunduğu sektörde göstermiş olduğu başarıya göre insanların gözünde fenomen
olarak adlandırılabilmektedir. Örnek olarak şarkıcı Tarkan bulunduğu sektörde
oluşturduğu kişisel markası sayesinde, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde rol
model olarak görülmektedir.


Saygı görmek: Kişisel markanın sağladığı avantajlardan biri de kişisel

markanın saygı görmesidir. Kişisel markanın bütün bileşenlerinin sonucu olarak
tüketici gözünde otomatik olarak saygı duygusu oluşur ve bu duygu kişisel markanın
sağlam temellere oturmasında büyük önem taşımaktadır.
2.7 Kişisel Markalaşma ve Pazarlama Arasındaki İlişki
Kişisel marka, müşteri gözünde ‘‘bizden’’ biri düşüncesini oluşturmaktadır. Temel
olarak kişisel marka kapsamı, davranışlarımızın değişimine de sebep olmaktadır.
Kişisel marka faaliyetleri, kişinin bulunduğu yerden daha iyi ve farklı bir noktaya
getirecek olan unsurların neler olduğunu ifade etmektedir (Bişkin ve Kaya, 2011).
Farklılaşma bakış açısına göre birçok anlamda yorumlanmaktadır. Temel anlamıyla
özdeşleştiği durum ambalaj olarak değerlendirilebilmektedir. Ürünlerin ambalajları
olmadığı zaman farklılaşması beklenmezse de insanlarında ambalajı farklılaşması ile
meydana gelmektedir. Kişisel marka olarak diğer insanlardan farklı olunması
ambalajın ne kadar özgün olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Fark yaratmak
normal ve standart düzenin dışına çıkarak alışılmamış ve beklenmedik çalışmalar
yapabilmektir. Bu çalışmalar müşterilere katma değer sağlayarak markanın da
benimsenmesine imkan sağlamaktadır (Karaduman, 2016).
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Pazarlamanın başarılı olabilmesi için müşterinin merkezde yer alarak odak noktası
olması ile mümkündür. Son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında stratejik
hamlelerin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu stratejik hamlelerin temel amacı
etkinlik

ve

verimliliklerin

arttırılarak

marka

yönetiminin

performansının

arttırılmasıdır. Özellikle son yıllarda kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarına
sahip olmayan firmaların ve kişilerin pazarda yer edinmesi haricinde tutunamamış ve
başarısız olmuşlardır. Farklılaşmanın hem sürdürülebilir hem de ekonomik olması
için kişisel markalaşma ile pazarlama çalışmalarının beraber yürütülmesi
gerekmektedir.

Kişisel

markalaşmanın

öne

çıktığı

anlarda

pazarlamanın,

pazarlamanın öne çıktığı anlarda ise kişisel markanın pazarlama çalışmalarına destek
olmaktadır. Pazarlama çalışmaları yapılırken rakiplerin planları ve yol haritaları
pazardaki davranış biçimlerine göre analiz edilmelidir. Değişen koşulların çıktısı
olarak müşterinin taleplerini karşılayabilmek ve değişime cevap verilebilmelidir
(Çedikçi, 2008).
2.7.1 Pazarlama Nedir?
Pazarlama, mal ve hizmetin üreticiden tüketiciye geçtiği yönetim sürecidir.
Pazarlama çalışmaları sonucunda pazarda sahip olunan payın artması, marka
bilinirliğini doğrudan etkileyecektir. Dünya genelinde lider markaların yaptığı
pazarlama çalışmaları ile bulundukları pazarlarda önemli konumda bulunmaları, gelir
düzeyinin birçok ülkeden daha iyi olduğunun kanıtıdır. Markaların önemli
konumlarda bulunmaları aynı zamanda müşteri ile marka arasında köprü görevi
gören satış gücü yönetiminde bulunan kişilerin markalaşma çalışmalarını da
desteklemektedir. Bu nedenle pazarlama çalışmalarının yapılması aynı zamanda
yöneticilerin kişisel marka oluşum sürecine de doğrudan katkı sağlayarak markanın
müşteri tercihi üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır (Çedikçi, 2008).
Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmak pazarlamanın temel amacını
oluşturmaktadır. Pazarlama çalışmaları tüketicilerin satın alma davranışlarını analiz
ederek ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde tüketicileri ve davranışlarını
anlayarak,

hedef

kitleye

uygun

stratejiler

belirlenmektedir.

Bu

durumun

sürdürülebilir ve yenilenebilir olması, pazarlama faaliyetlerinden alınan verimi
arttıracaktır (Ak, 2009).
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Pazarda yer alan mevcut markalar arasındaki yarış, kar amacı dışında mevcut
müşteriler ile markaya olan bağın kuvvetlenmesi ve firmanın uzun süre pazarda yer
alması üzerine kurulmuştur. Tüketiciyi markaya bağlı hale getirmek için pazarlama,
reklam ve halk ilişkiler faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Satın alma karar
sürecinde tüketiciler en fazla faydayı aldıkları markayı tercih etmektedirler. Marka
bağlılığını arttırmak için markanın tüketicilere sık sık hatırlatılması ve göz önünde
tutulması önemlidir. Bu durum sonucu olarak firmalar, markaları için satın alma
süreçlerinin rutin hale gelmesini ve sürdürülebilirliğin yakalanmasını istemektedirler
(Aydıner, 2016).
İnsanların markalar hakkında yorum yapıp, ağızdan ağıza pazarlama yapabilmesi için
etkinliklere katılmak, sosyal medyayı etkin kullanmak ve medyada yer almak
gerekmektedir. Göz önünde bulunan markaların, hedef kitle tarafından unutulması
mümkün değildir. Yeni medya, sosyal platformlar, mobil uygulamalar ve web
sitelerinden meydana gelmektedir. Yeni medyanın üzerinden viral pazarlama
sayesinde marka hakkında konuşulması sağlanmaktadır. Viral pazarlamanın takip
edilebilir olması ise ağızdan ağıza pazarlamaya göre daha avantajlı bir konumda
olmasını neden olmaktadır. Ayrıca viral pazarlamada insanlara konuşabileceklere
doğal içerikler sağlamak, onların markanız için daha çok konuşmasını sağlayacaktır.
Bu durum marka bilinirliğinin artmasına ve markanın insanların arasında daha fazla
yer tutmasını arttıracaktır (Karaduman, 2016).
Pazarlamanın önemli çalışmalarından biri olarak reklam faaliyetleri ön plandadır.
Markalaşmanın

pazarlama

ile

ilişkisine

bakıldığında

bir

bütün

olarak

değerlendirilebilmektedir. Pazarlama başarısızlığına Coca-Cola’ nın Arap Yarımada’
sını kapsayan çalışması örnek gösterilebilir. Coca-Cola pazar payını arttırmak
amacıyla reklam panolarında pazarlama çalışmaları hazırladı. Coca-Cola firması son
derece bilinçli hazırlanan reklam çalışması sonrasında mevcut pazar payını da
kaybetti. Başarısızlığın sebebini ise dönemin genel müdürü Arapların sağdan sola
doğru

okuduklarını

hesaplamadıklarını

belirterek

itirafta

bulundu.

Reklam

panosunun en solunda çölde susuzluktan dolayı ölmek üzere olan bir Arap, sağındaki
panoda çölün ortasında duran Coca-Cola şişesi ve onu içen Arap, en sağda ise ayakta
sağlıklı bir şekilde duran Arap yer almaktaydı. Arapların sağdan okumaya başlaması
sonucunda tüketici gözünde sağlıklı bir Arap’ın Coca-Cola içtikten sonra çölün
ortasında ölmek üzere olduğunu belirtmekteydi. Bu çalışmadan yola çıkarak; marka

40

için küresel pazarda pazarlama çalışmaları yapılacak birçok bağımsız değişken
olduğu ve bu değişkenlerin doğru değerlendirilmediği takdirde çalışmaların olumsuz
sonuçlanabileceği unutulmamalıdır (Borça, 2001).
Günümüzde firmaların ürettiği ürünler ve sundukları hizmetlerin artışı ile
tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinde farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Firmalar ve
yöneticiler pazarlama kavramına daha fazla önem vermekte ve pazarlama
stratejilerinin önemli bir sonucu olarak da markalaşmayı görmektedirler. Pazarlama
stratejisinin değişen teknoloji ve tüketici tercihlerine dayanarak yenilenebilir olması,
firmaların varlıklarını sürdürmelerinde büyük rol oynamaktadır. Bu süreci sağlam bir
şekilde planlayarak, doğru yaklaşımlarla oluşturulan rekabet gücünün kısa, orta ve
uzun vadedeki markalaşma sürecine pozitif etki yapacaktır. Pazarlama stratejisi 5 ana
başlık altında aşağıda yer almaktadır;


Üretim Odaklı Yaklaşım: Üretim odaklı yaklaşım, üretim ve hizmet

adımlarının daha iyi bir seviyeye çıkartılması sonucunda maliyetlerin minimize
edilmesi ve dağıtım noktalarının genişletilmesi temel odak noktasıdır. Bu yaklaşım,
tüketici talebinin yüksek, üretim ve dağıtım süreçlerinin maliyetli olduğu
periyotlarda önemli olmaktadır.


Ürün Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşım, ürün performansının iyileştirilmesini

odak noktası olarak belirlemiştir. Müşterilerin kaliteli olan ürünün farkına vararak,
tercih etmesini kabul etmektedir.


Satış odaklı yaklaşım: Bu yaklaşım, müşterileri satın alma sürecine

yönlendirmek amacıyla satış ve tanıtım çalışmalarının yapılmasını belirtmektedir.
Ürünün satılacağı müşterinin bulunması asıl önemli olan konudur.


Pazarlama Odaklı Yaklaşım: Bu yaklaşım, belirlenen pazarda yer alan

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını analiz ederek uygun olan ürün ve hizmet ile rakip
ürünlere göre daha çok ihtiyacı karşılayacak ürünleri sunmayı hedeflemektedir.


Sosyal Pazarlama Yaklaşımı: Bu yaklaşım, tüketici ve topluma yönelik refah

duygusunun ön planda olduğu süreci esas almaktadır. Pazarlama çalışmalarında
karlılığın yanında toplumda yer alan değerlerinde önemli olduğu belirtilmektedir.
Günümüzde pazarlama stratejisi kapsamında birçok değişkenin yer aldığı genel bir
yaklaşım gelişmektedir. Firmaların ürün ve satış odaklı yaklaşımdan, pazarlama
odaklı yaklaşıma geçişini desteklemektedir (Armstrong ve Kotler, 2003).
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Günümüzde sektörlerdeki firmaları çoğalması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması
tüketim faaliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Satış yöneticilerinin, müşteri
açısından bakıldığında sahip olduğu itibar, saygınlık ve bilinirlik her alanda olduğu
gibi teknoloji sektöründe de pazarlamanın ne derece önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Sektörde fark yaratabilmek ve müşteri ve firmalara katma değer
sağlayabilmek için çalışmalar yapmak gerekmektedir. Yapılacak olan çalışmalar
temel olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında belirlenmesi gerekmektedir. Bu
nedenle her sektörde olduğu gibi teknoloji sektöründe de üreticinin, satıcının ve
müşterinin yer aldığı pazarda, fark yaratabilmek için pazarlama çalışmaları büyük
önem taşımaktadır (Gümüş, 2012).
2.7.2 Pazarlama bileşenleri ve pazarlama bileşenlerinin teknoloji sektörüne
uyarlanması
Pazarlama karması ile ilgili olarak ilk çalışmayı Neil Borden ‘‘The concept of the
marketing mix’’ başlıklı makalesinde 1953 yılında yapmıştır (Borden, 1964).
McCarthy (1978) ise 4P (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) kavramını Borden’ in
çalışmasında önerdiği 12 bileşenden yola çıkarak oluşturmuştur. Pazarlama karması,
müşteri talebini doğrudan etkileyerek satış potansiyelini oluşturmaktadır.
Markalaşma sürecinde satış ve pazarlama departmanları büyük sorumluluğa sahiptir.
İletişimin doğru kurgulanması, yapılacak çalışmaların başarılı bir şekilde
aktarılmasını sağlayacaktır. Aksi halde iletişimin yetersiz kaldığı noktalarda, iletişim
yöntemlerinin ve hedef kitlenin tekrar analiz edilmesi gerekmektedir. İletişimin
doğru temellere dayandırılarak kurgulanması sonucunda pazarlama çalışmaları
başarıya ulaşacaktır. Bu durumda kurgulamanın, pazarlamanın 4P’si ile ilgili sürecin
sonunda başarıyla yürütülmesi kaçılmaz olacaktır (Çeliktel, 2008).
Pazarlama karmasının her bir parçasının birbiri ile tam uyumu ve bütünleşmesi
pazarlamanın başarıya ulaşmasında büyük bir bölümü kapsamaktadır. Pazarlama
karmasında yer alan ürün, fiyat, yer ve tutundurma unsurlarının hedeflenen amaca
uygun olarak yönetilmesi ve bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Pazarlama karmasının yönetimi ile şirket içi alınacak olan kararların özellikle satış ve
pazarlama konuları ile ilgili olan bölümlerinin birbirini destekleyici şekilde
uygulanmalıdır. Pazarlama çalışmalarının merkezinde müşteri odaklılık yer
almaktadır. Alınacak olan kararlar müşterilerin istek ve beklentilerine cevap
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verebilecek seviyede olması, aynı zamanda çalışma sonucunda da verimin artması
amacıyla faydalı olmaktadır (Kocabaş, 2005).
Günümüze kadar yapılan literatür çalışmalarında pazarlama bileşenleri 4 grup altında
incelenmiştir. Ürün, Fiyat, Tutundurma ve Yer/Dağıtım olarak 4 başlık olan
pazarlama bileşenleri, marka ile pazarlamanın bağlantılı olduğunu gösteren temel
öğelerdir. Markanın temeli oluşturan 4 pazarlama bileşeninin her alana olduğu gibi
teknoloji sektörüne de uyarlanabildiği söylenebilir (Karaduman, 2016).
2.7.2.1 Fiyat
Teknoloji sektöründe fiyatın bağlı olduğu değişkenler ürün maliyeti, bakım ve destek
ücreti ve lojistik tutarıdır. Fiyat değişkeni tüketicinin başka firmalara yönelmesinde
ilk sıralarda gelmektedir (Shanker, 2002). Ayrıca ürünün, müşteriye sağladığı fayda
ve maliyetinin kıyaslaması ile ortaya çıkan olan sonuç önem taşımaktadır. Alınan
ürünün ödenen para karşısında istenen verimin sağlanmadığı durumların sonucu
olarak müşteri, firma değişikliğine gidebilir (Zeithaml vd., 2008). Rekabet şartlarının
zorlaşması sebebiyle müşterilerin odak noktası, fiyatın düşük olduğu ürünlere doğru
kaymaktadır. Ürüne ait fiyatlamanın başarılı bir şekilde yapılmasının müşteride
oluşturacağı pozitif etki ile marka sadakati ön plana çıkacaktır (Lees vd., 2007).
Teknoloji sektöründeki fiyat stratejileri pazarın kaymağını alma ve pazara nüfuz
etme olarak ikiye ayrılmaktadır. Pazarın kaymağını alma stratejisinde amaç şirketin
satış oranlarının yanında kar etmek ve imaj yaratmaktır. Bu stratejinin ürün özelliği
ise fiyat ve kalitenin diğer ürünlere oranla daha yüksek olmasıdır. Türkiyede’ de
teknoloji sektöründe akıllı telefonlar arasında Iphone markası bu stratejiye örnek
olarak gösterilebilir. Ayrıca bilişim de kullanılan sunucu temelli ürünlerde HP
markası ön plana çıkmaktadır. Pazara nüfuz etme stratejisinde amaç sektörde fiyat
segmenti belli olan ürünün daha düşük fiyata tüketiciye sunulmasıdır. Bu stratejinin
ürün özelliği ise fiyatın diğer ürünlere oranla daha düşük olmasıdır. Genel olarak
yeni giren firmaların tercih ettiği bu stratejiye Miniso markası örnek olarak
gösterilebilir. Teknoloji sektörünün haricinde birçok sektöre uygun da ürün
konumlandıran firma, pazara nüfuz etme amacını rekabetçi fiyat ve kalite avantajıyla
sağlamaktadır.
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2.7.2.2 Ürün
Tüketilmek için üretilen, ihtiyacın karşılanması için satılabilen ürünün teknoloji
sektöründe sahip olduğu konum her geçen gün daha fazla ön plana çıkmaktadır.
Müşteri odaklı yaklaşımın temelinde pazarlamanın bileşenlerinden olan ürün ve satış
gücünün olduğu görülmektedir (Canbay, 2015).
Günümüzde maliyetlerin getirmiş olduğu risk sonucunda ürün seçimi ile beraber
katma değerli hizmetin alınacak olduğu firmanın belirlenmesi de önemlidir. Firmanın
ürün grupları arasında satış anında yer alan ürün ve satış sonrası ürün grupları
gelmektedir. Teknoloji sektöründeki örneğine bakıldığında; satın alınan ürünün yani
kutu satışının yanında satış sonrası verilecek bakım, destek gibi ürün paketleri
önemli faktörlerdir. Müşterinin ürüne bakış açısı pazarlama süreçlerinden alınacak
faydaya göre oluşmaktadır (O’Loughlin ve Szmigin, 2006). Örnek olarak; teknoloji
sektöründe satın alınan ürün sonrasında ana satışı destekleyen yan ürün paketleri
müşteri tarafından oldukça dikkat edilen unsurlar arasında yer almaktadır. Gerek
garanti paketleri gerekse satış sonrası destek hizmeti paketi, ürünün satış sürecini
etkilemektedir. Müşteriye sunulan değer olarak ürün, ürünü destekleyen hizmet
ürünleri ile beraber sunulmalıdır. Genel olarak teknoloji sektöründe satılan her ürün
için ek garanti süreci uygulanabilmektedir.
2.7.2.3 Tutundurma
Firmalar, satış öncesi veya sonrası tüketici tarafında oluşan sorunları en hızlı şekilde
çözüme kavuşturarak hem müşteri sadakatini sağlar hem de destek sürecini
tamamlamış olur. Bu hizmetlerin temelini büyük yatırımlar yaparak yaratılan
markanın korunması oluşturmaktadır. Hizmetin kalitesi ile marka ömrünün doğru
orantılı

olarak etkileşimi

sonucunda marka, sektörde bulunduğu

konumu

koruyacaktır (Ateşoğlu, 2003).
Satış süreçlerine bakıldığında satış yöneticisinin müşteri tercihi üzerindeki temel
sorumluluğu pazarlama iletişim faaliyetleri ile oluşturulması beklenen etki alanıdır.
Bu faaliyetlerin yanı sıra, satış yöneticisinin sahip olduğu ürünlere ait yetkinliği,
müşterinin sahip olduğu sorunlara karşı çözüm odaklı davranışı, yazılı ve görsel
medyadaki tanıtım çalışmaları, müşteri ile yapılan görüşmeler ve satış yöneticisinin
sahip olduğu etik ve ahlaki değerler marka tutundurma bileşenleri olarak
değerlendirilebilir.
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Satış yöneticisinin sahip olduğu ürün portföyü firmanın ve yöneticinin marka
olmasında büyük önem taşımaktadır. Müşterinin kullandığı ürünler ile ilgili sağladığı
fayda ve olumlu geri dönüşler, bilinirliği arttırarak zaman içerisinde markanın
tutundurma çalışmalarına katkı sağlamaktadır (Aydıner, 2016).
Marka başarısında ürün ve yerin tek başına yeterli olmadığı, tutundurma
faaliyetlerinden en yüksek verimin alınarak müşteri tercihi değiştirilebilmektedir.
Kişisel imaj ve kişi bilinirliğinin arttırılarak marka sadakatinin sağlanması, müşteri
ile marka arasındaki bağın kuvvetlenmesini sağlayacaktır. Bu durumun başlıca
nedeni ise tüketici ile üreticinin arasındaki mesafenin gün geçtikçe artmasıdır.
Yapılan araştırmaya göre; satıştan elde edilen gelirin yaklaşık olarak %15’ i
firmaların tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmaktadır. Bu oran marka tanıtım ve
halkla ilişkiler çalışmalarının ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır
(Çedikçi, 2008). Örnek olarak; teknoloji sektöründe tutundurma çalışmaları
müşterinin ürüne karşı olan yakınlığını etkilemektedir. Yeni çıkan oyun konsolunun
tüketicinin deneyebilmesi için reklam, promosyon ve halkla ilişkiler çalışmaları
düzenlenmektedir. Ürün tanıtımı ve müşteri deneyimi için yapılan pazarlama
çalışması, yeni üretilen oyun konsolunun müşteri ile yakın temas kurmasını
sağlayacaktır. Teknoloji ürün satışı yapan firmaların özellikle kullanıcı deneyimi için
oyun konsolu standlarını mağaza içinde görebiliriz. Sony firmasının yakın zamanda
çıkarmş olduğu Ps4 oyun konsolunun teknoloji marketlerinde ön planda tutularak
çeşitli oyun aktiviteleri yapılmıştır. Ayrıca düzenlenen turnuvalar ve yarışmalar da
hem yeni ürünlerin tanıtımı hem de tüketici deneyimi için büyük önem taşımaktadır.
2.7.2.4 Yer
Teknoloji sektöründe yer alan ürünlerin, üreticiden tüketiciye sunulmasında dağıtım
kanallarının üstlenmiş olduğu rol büyük bir öneme sahiptir. Ürünün müşteriye
tedarik edilmesine aracı olan dağıtım kanalları, satış gücünde yer alan yöneticilerin
markalaşma

sürecine

doğrudan

katkı

sağlamaktadır.

Pazarlamanın

temel

amaçlarından olan satış miktarının artması, pazarlama bileşenlerinden biri olan
dağıtım unsurunun teknoloji sektöründe doğru konumlanmasıdır. Yurtdışından ürün
tedarik

ederken

ülke

distribütörleri

dağıtım

kanallarının

ilk

basamağını

oluşturmaktadır. Belirlenen ülkeye gelen ürünlerin son kullanıcı yani müşterilere
ulaştırılmasında bayiler yer almaktadır. Bu zinciri göz önüne aldığımızda ürünün ilk
geliş anından itibaren müşteriye ulaştırılıncaya kadar dağıtım firmaları öncelikli rol
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üstlenmektedir (Canbay, 2015). Örnek olarak; teknoloji sektöründe üretici ile tüketici
arasındaki tedarik sürecinin sağlıklı ve kesintisiz çalışması için yer faktörü büyük
önem taşımaktadır. Özellikle yurtdışında üretilen ürünlerin, doğru konumlanmış
merkezler aracılığıyla tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir. Bu şekilde hem maliyet
hem de zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Akıllı telefon olarak Iphone ve Samsung
ürünleri dağıtım ağı olarak müşterinin istediği zaman ulaşabileceği doğru
konumlanmış mağazalarda satışa sunulmaktadır. Gerek yurt içinde üretilen gerekse
yurt dışında üretilip Türkiye’ye getirilen birçok ürün, dağıtım planlamasının
yapılamaması ve satış noktalarının belirlenememesi nedeniyle başarısız olmaktadır.
2.8 Kişisel Markalaşma Sürecinde Yararlanılacak Araçlar
Kişisel marka, müşteri gözünde ‘‘bizden’’ biri düşüncesini oluşturmaktadır. Temel
olarak kişisel marka kapsamı, davranışlarımızın değişimine de sebep olmaktadır.
Kişisel marka faaliyetleri, kişinin bulunduğu yerden daha iyi ve farklı bir noktaya
getirecek olan unsurların neler olduğunu ifade etmektedir (Bişkin ve Kaya, 2011).
Farklılaşma bakış açısına göre birçok anlamda yorumlanmaktadır. Temel anlamıyla
özdeşleştiği durum ambalaj olarak değerlendirilebilmektedir. Ürünlerin ambalajları
olmadığı zaman farklılaşması beklenmezse de insanlarında ambalajı farklılaşması ile
meydana gelmektedir. Kişisel marka olarak diğer insanlardan farklı olunması
ambalajın ne kadar özgün olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Fark yaratmak
normal ve standart düzenin dışına çıkarak alışılmamış ve beklenmedik çalışmalar
yapabilmektir. Bu çalışmalar müşterilere katma değer sağlayarak markanın da
benimsenmesine imkan sağlamaktadır (Karaduman, 2016).
2.8.1 Sosyal medya
Aynı zamanda marka isminin ön plana çıkması için sosyal medya çalışmalarında
bloglar da kullanılmaktadır. Satış gücü yönetiminde yer alan yöneticilerin, halka yani
müşterilere açık olan platformları kullanarak tanıtım yapmaları için bloglardan da
yararlanmaktadır. Bloğun amacı kişinin kendisi ile ilgili tanınmasını sağlayacak
bilgileri diğer kişilerle paylaşmasıdır. Blog aynı zamanda kişisel markalama
sürecindeki kişilerin sosyal platformdaki vitrinlerinden biridir.
Gün geçtikçe dijital platformların kullanılma oranı artmaktadır. Bloglar aracılığıyla
müşteriler satış gücü yönetiminde yer alan yöneticiler ile iletişim kurarak, ihtiyaç ve
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taleplerini en hızlı şekilde paylaşabilmektedir. Bu durum kişisel markanın her zaman
ulaşılabilir olduğunu göstererek müşteri tarafında pozitif bir algı yaratmaktadır
(Yengin ve Sağıroğlu, 2012).
Teknoloji sektöründe satış yöneticilerinin reklam ve pazarlama olarak sosyal
medyayı bir araç gibi kullandığı görülmektedir. Özellikle profesyonel bir ağ olan
Linkedln, firma bazında yapılan proje ve çalışmaların tanıtımında büyük rol
oynamaktadır. Kişinin sahip olduğu sosyal ağ üzerinden üretilen içerikler, müşteri
tarafında kişisel marka sürecine büyük destek olmaktadır (Aydıner, 2016).
Yapılan çalışma ve projelerin sosyal medya platformundan görsel içerik ile birlikte
duyurulması, projelerde yer alan ürün ve hizmetlerin tanıtımlarına yardımcı olacaktır.
Bu amaçla yapılan çalışmalar, müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin
belirlenmesinde rol oynayacaktır. Bu amaçla aktif kullanılan sosyal medya
platformları marka özelinde müşteri bilinirliği oluşturma ve markanın müşteri tercihi
üzerine etki oranını da arttıracaktır (Aydıner, 2016).
Kendine ait markalaşma, küresel ün ve büyük zenginlik vaat etmektedir. Başarılı bir
kişisel marka taraftarları, dinleyici kitlesi ve eylemleriyle ilgilenen bir halk
topluluğuna sahip olacağını varsaymaktadır. Bu nedenle kişisel marka, geleneksel
girişimciliğe özellikle de görünürlük ve dikkatten farklı bir dizi belirteç üretmektedir.
Sosyal medya, bu değerleri teknik durum özellikleriyle yapılandırır ve blog
analizleri, Facebook arkadaş sayısı veya Twitter takipçileri gibi ölçülebilir metriklere
geçici durum veya itibar bilgisini dönüştürerek potansiyel kitleyi ön plana çıkarır.
Yorumlar ve referanslar başarılı bir şekilde kendini markalamanın bir göstergesi
haline getirir ve diğerlerinin farkındalığıyla değer gösterir. Gerçek markalaşma
başarısı genellikle küçük bir işletme sahibi olmak ya da serbest çalışan olmak
olabilmektedir. İnternetin gücünü anlamayan daha geleneksel işlerden kaçınmaktadır.
Kendi kendini geliştiren kişi, yapısal ekonomik problemlere uyum sağlamak için
teknolojiyi kullanmasıyla, yaratıcılık ve yenilikçiliği ifade eder. Kişisel markalaşma,
uzun vadeli toplumsal hastalıklara üstün bir çözüm olarak konumlandırılır (Marwick,
2010).
2.8.2 Reklamlar
Kişisel markalaşma sürecinde yararlanılacak araçlar arasında reklamlar da yer
almaktadır. Reklamlar yazılı ve görsel olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Yazılı
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medyayı gazete, dergi ve billboardlar oluştururken, görsel medyada radyo ve
televizyon bulunmaktadır. Televizyonlara verilen reklamlar diğer yayın organlarına
göre daha pahalıdır. Marka çalışmaları doğrultusunda hedef kitlenin belirlenerek
daha uygun maliyetli reklam alanlarına yönelmek faydalı olmaktadır. Markanın
değer ve bilinirliğinin artması ile daha geniş bir hedef kitleye ulaşmak için ulusal
kanallara reklam verilebilir. Yazılı medya ise hedef kitleye ulaşırken daha ideal bir
çözüm olmaktadır. Bu alanda günlük gazeteler yerine belirli periyotlarda yayınlanan
dergilere yönelmek marka bilinirliği ve tanınırlığını sağlayacaktır. Dergi seçimi
yapılırken çalışılan sektör veya markalaşmanın hedeflendiği sektörel dergilerin tercih
edilmesi markalaşmada kullanılan aracın verimini arttıracaktır.
Ayrıca Japonya’ da yapılan araştırmaya göre SMS temelli yürütülen reklam
çalışmalarının erkekler üzerinde daha fazla etkili olduğu görülmüştür. Erkeklere
ulaşan reklamların ağızdan ağıza pazarlama etkisi ile yayıldığı da yine aynı
araştırmanın sonucudur (Davis, 2011).
Reklamın satışa yönelik getirisi belirli periyotlarda planlanmaktadır. Reklam
çalışmaları kısa periyotlarda ürünün daha çok tüketilmesini amaçlarken, uzun dönem
reklam çalışmaları müşteri bağlılığını oluşturup talebi arttırmaya yöneliktir. Reklam
çalışmaların genel amacı bilinirliğin ve taleplerin arttırılarak, müşteriye marka veya
ürün hakkında bilgi paylaşmaktır (Karpat Aktuğlu, 2004).
Kurumun, ürünün veya markanın bilinirliğinin artması ve toplumun harekete
geçmesini sağlayan iletişim aracıdır. Yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılan
reklam, marka oluşum sürecinde önemli bir yere sahiptir. Başarılı bir şekilde
planlanıp yürütülen reklam çalışmaları markaların sektörde konumlanmasını
sağlamaktadır. Başarısız olan çalışmalar sonucunda birçok marka, adı bile
duyulmadan silinip tarihte yerini almıştır (Davis, 2011).
Reklam çekicilikleri ulaşılmak istenen hedef kitleye göre bilgi odaklı reklamlar ve
duygu odaklı reklamlar olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Bilgi odaklı reklamların
temel amacı ürün veya marka ile ilgili bilginin karşı tarafa aktarılmasıdır. Bu aktarım
gerek karşılaştırma gerekse tanımlama yoluyla yapılmaktadır. Duygu odaklı
reklamlar ise ürün veya marka ile ilgili bilgiden ziyade ulaşılmak istenen hedef
kitlenin duygularına hitap etmesi ile sağlanmaktadır. Bu tarz reklamlar korkudan
mizaha kadar birçok duyguya ulaşabilmektedir. Reklam çekicilikleri belirlenirken iş
kolu ve hedef kitle analiz edilerek seçim yapılmalıdır (Karaduman, 2016).
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Firmaların halkla ilişkiler çalışmalarının temel amacı, pazarda oluşan olumlu veya
olumsuz her türlü koşul altında müşteri kitlesine gerekli bilgilendirmeleri yapmaktır.
Çalışmalar hedef kitlenin bölümlendirilmesine göre çeşitlenebilmektedir. Yazılı
olarak gazete, dergi gibi araçlarla, görselde ise radyo, televizyon gibi araçlarla
faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir. Hedef kitlenin doğru analiz edilerek Pazar
bölümlemesinin yapılması, firmaların halkla ilişkiler faaliyetini yönetmesi açısından
önem taşımaktadır (Çeliktel, 2008).
Gerek yazılı gerekse görsel medyada yer alan reklam çalışmaları hem firma ile ilgili
bilinirliğin artmasına hem de dolaylı olarak ilgili departmandaki yöneticilerin
markalaşma çalışmalarına destek olmaktadır. Reklam çalışmaları ile firmaya gelen
talepler ve istekler yeni müşteri oluşumunu sağlamaktadır. Bu süreç ile satış
kanallarının yeni müşteri portföyü artarken, satış gücü yönetiminde yer alanların
kişisel markalaşması süreci de hız kazanmaktadır (Aydıner, 2016).
2.8.3 Mailing
Satış gücünde yer alan kişilerin yapmış olduğu müşteri görüşmeleri ile elde edilen
iletişim bilgileri, firmaların ve özellikle de satış gücündeki kişiler için büyük bir
öneme sahiptir. Promosyon, proje ve ürün tanıtımları, mailing çalışmaları ile müşteri
grupları ile paylaşılabilmektedir. Yapılan çalışma müşteri ihtiyaçlarını analiz etmenin
yanı sıra müşteri tarafında oluşacak olan bilinirliği de geliştirme fırsatı yaratacaktır.
Mailing çalışmasının periyotları aylık olabileceği gibi haftalık da olabilir. Amaç
firma veya ürünlerle ilgili gelişmeler ve ön plana çıkarılması gereken noktaların
müşteri tarafına aktarılmasıdır. Mailing çalışması sonucunda, pazarlama ve satış
gücü yönetiminden gelen bilgileri almak istemeyen müşteriler, mail döngüsünden
çıkabilmektedir. Döngü içinde kalan müşteriler ile yapılacak olan çalışmalar, hem
satış gücü yönetiminin zamanını ürün ve haberlere ilgi duyan müşterilerde
yoğunlaştırması hem de hedef kitlenin belirlenmesi amacıyla büyük önem
taşımaktadır. Bu analizin sonucu olarak kişisel marka olmak için sürecin doğru ve
planlı yürütülmesi ön plana çıkmaktadır (Aydıner, 2016).
2.9 Satış Gücü ve Satış Gücü Yönetimi Kavramı
Ülkemizde olduğu gibi dünya çapında da tüketici davranışları belirli periyotlarla
değişmektedir. Müşteri tercihinin fiyat odaklı olduğu dönemlerin geride kalmasıyla
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son yıllarda satış gücünün müşteri olan ilişkisi ön planda yer almaktadır. Teknolojik
gelişmelerin satın alma alışkanlıklarını da değiştirmesi dikkate alındığında kişisel
markalaşma sürecinin önemi bir kat daha artmaktadır (Gedik ve Büyükdoğan, 2017).
Satış gücü, bir işletmede satışa katkı sağlayan tüm satış personelini kapsamaktadır.
Alt kadrodan başlayarak en üst müdüre kadar tüm kadro satış gücünün içinde yer
almaktadır. Satış gücü yönetimi ise firmada yer alan satışçıların işe alınmasından
başlayarak, eğitilmesi, organize edilmesi ve performans ölçümü vb süreçleri
kapsamaktadır (https://unsman.com/satis-satis-gucu-yonetimi).
Firmalar sahip olduğu bütçelerin büyük kısmını yeni müşteri bulmak ve ilişkileri
geliştirmek amacıyla kullanmaktadır. Pazarlama ve satış gücü yönetimindeki
yöneticiler pazardaki yeni müşteri potansiyelini değerlendirerek hem maddi hem de
manevi olarak yoğun çaba harcamaktadır. Ekonomik açıdan hazır olmayan firmaların
yaptığı çalışmalar aynı anda psikolojik olarak da mücadele gereksinimini
yaratmaktadır. Mevcut müşterilerin bağlılığının arttırılması, yeni müşterilerin
kazandırılmasından daha az maliyetli olduğu için firmalar müşteri bağlılığına büyük
önem vermektedir. Müşteri bağlılığı ile satış oranları arttırılarak cirosal artışlar
beklenmektedir (Odabaşı, 2000).
Markaların sektörde bilinirliklerinin arttırılması için pazarlama çalışmalarının
yanında müşterilerle doğrudan temas kurarak yapılan çalışmalar da etki
göstermektedir. Müşteri görüşmeleri sayesinde marka tanıtımlarının düzenli
periyotlarda yapılması sadece firma ve ürünlere değil, satış gücü yönetiminde yer
alan kişilere de bilinirliklerinin artması yönüyle avantaj sağlamaktadır. Satış
tekniklerinin sahaya aktarılarak yapılan toplantılar ve ziyaretler, markaların
özelliklerini pazarda bilinir kılmak adına önem taşımaktadır (Davis, 2011).
Satış gücü yönetiminin kişisel markalaşma sürecinde eksik yönlerin tamamlanma
çabası büyük öneme sahiptir. Yapılacak çalışmalar ekonomik olarak yük oluşturacağı
için tecrübe sonucunda kanıtlanmış yöntemlerim uygulanması zaman açısından da
faydalı olacaktır. Yapılan hatalardan ders almış olan kişi veya kurumların takip
edilerek benzer hataların yapılmasının önüne geçilebilir (Karaduman,2016).
Satış gücünün amaçları aşağıda 6 başlık altında toplanmıştır (https://unsman.com
/satis-satis-gucu-yonetimi);
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Beklenebilirlik – gerçekçi olmak: Satış gücünde yer alan kişilerin mantıklı ve

gerçekçi hedefler konularak kota planlaması yapılmalıdır. Ulaşılabilir hedeflerin
belirlenmesi, satış gücü yönetiminde yer alan çalışanları da motive edecektir.


Kontrol Edilebilirlik: Satış gücünde her bir personelin hedefin neresinde

olduğunu bilmesi ve bu durumu kontrol edebiliyor olması gerekmektedir.


Bölünebilirlik: Satış gücünde yer alan kişilerin hedefi bölünebilir olmalı ve

kısa vade içerisinde de hedefi tamamlayabilmelidir.


Somut olma: Satış gücünün satacağı üründen hedefe kadar her kısım somut

verilere dayanmalıdır.


Sayısal İfade: Satış gücünde hedeflerin sayısal ifade karşılığı olmalı ve

kontrol noktalarında kalan çalışmalar değerlendirilebilmelidir.


Anlaşılabilir olma: Satış gücüne verilen hedefler hem anlaşılabilir hem de

diğer departmanlara anlatılabilir olmalıdır.
Markalaşma çalışmalarının başarıya ulaşması için öncelikle yapılan işin sevilmesi ve
benimsenmesi gerekmektedir. İşin benimsenmesinin ve gerekli zamanlarda
fedakârlığın ön planda tutularak işe dört elle sarılmanın sonucunda başarının
olmaması kaçınılmazdır. Aynı zamanda başarı ekip çalışmasının sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır. Liderlik vasfı yüksek ve beşeri ilişkilerinde doğru konumda yer
alan yöneticilerin satış gücü yönetimindeki doğru ekibi belirlemesi ile oluşmaktadır
(Karaduman, 2016).
2.10 Teknoloji Sektöründeki Kişisel Markalar
Firmalar yapacakları çalışmalar ile teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve
süreçlerini bu yenilikleri göre düzenlemelidir. Değişim ve gelişim süreçlerinin hızlı
olması aynı zamanda firmanın başarı oranının da aynı ölçüde artmasını sağlayacaktır.
Bu yenilikçi çalışmaların verim oranı diğer firmalar ile rekabet avantajının
oluşmasına ve müşteri talep ve isteklerinin daha rahat yönetebilmektedir. Aynı
zamanda yeni firmaların kurulması ile artan rekabet ortamı, müşteri sadakatini
arttıran markaların çok fazla etkilenmeden geçirmesine neden olacaktır (Fırat ve
Azmak, 2007).
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Benchmarking

bir

kuruluşun

politikalarının,

ürünlerinin,

yöneticilerinin,

programlarının, stratejilerinin, kalitesinin standart ölçümlerle karşılaştırılmasının
veya benzerliklerinin ölçülmesidir. Sektöre yeni girmiş markalar aynı sektördeki
başarılı ve tecrübeli diğer markaların süreçlerini kopyalayarak yapacakları olası
hataların önünü geçebilmektedirler. Aynı şekilde kişisel markalaşma sürecinde de
aynı sektörde yer alan örnek kişileri analiz ederek gerekli olan farklı özellikleri ve
markalaşma süreçlerini ortak hamurda birleştirilebilir. Benchmark olarak seçilen kişi
ve kurumların diğer bir avantajı da hedefe doğru giderken olası sapmaların önüne
geçilmesidir. Karşılaşılan hatalardan ders çıkarıp tecrübe edinen markaların bu
durumları kişisel markalaşma sürecine başlarken alınması gereken ilk bilgilerin
başında gelmektedir. Sektörde marka olmuş kişilerin etkinliklerine katılmak hem
kişisel ağ gelişimine hem de kişinin eksik olduğu noktalarını görmesini sağlayacaktır
(Karaduman, 2016).
Teknoloji sektörü gelişimi durmayan ve aynı zamanda her gün yeni fırsatların
sunulduğu bir sektör olarak insanlığa hizmet etmektedir. Birçok hayalin yetenekli
insanların çalışması ile imkânsız olmadığı teknoloji sektörü insan hayatına katkıları
ile de göz önünde yer almaktadır. Bu etkileşim insanların yeni gelişmeleri takip
etmesini sağlamaktadır. Tüketici geliştirilen teknolojiyi kullanırken, firma sahipleri
ve çalışanları da yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması için çaba göstermektedir.
Teknoloji sektöründe yer alan kişisel markaların insanlığa sunduğu gerek fikirleri
gerekse ürünleri diğer insanlardan ön planda olmalarını sağlamıştır. Bu isimlerin
yanında firmaların ürünlerinde önemli rol oynayan fakat geri planda kalan birçok
isim de bulunmaktadır (Öncel, 2016).
Twitter’ ın kurucuları arasında bulunan Jack Dorsey, dünya genelinde iletişimin
sağlanması için önemli bir atılım yapmıştır. Aynı zamanda mobil ödeme sistemi
Square’ in de kurucu olan Dorsey, Amerika’ da yapılan araştırmalar sonucunda 40
yaş altındaki en güçlü CEO’lar arasında yerini almıştır.
Apple firmasının kurucu ortaklarında olan Steve Jobs 2011 yılında hayatını
kaybetmesine rağmen günümüzde de adından sıkça söz ettirmektedir. Apple
şirketinin zirveye çıkmasında büyük pay sahibi olan Steve Jobs, kendisine ait olan
141 buluşun patentinin ölümünden sonra alınmasıyla da gündeme gelmiştir. Yaşam
tarzının farklı olması sebebiyle yaşadığı dönemde fark yaratan Steve Jobs, ölümü
sonrasında geride bıraktığı ‘‘bilgi’’ sayesinde fark yaratmayı başarmıştır.
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Apple şirketinin CEO görevinden ayrılan Steve Jobs’ un ardından göreve gelen Tim
Cook, şirketin amacını ve kültürünü iyi analiz edip benimsemiştir. Tim Cook aynı
zamanda çalışma azmiyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Nike’ ın yönetim kurulunda
da bulunan Tim Cook, erken uyanma ve sosyal alışkanlıkları açısından da fark
yaratmaktadır.
Apple ürünlerinin fark yaratan tasarımlarında bulunan Jonathan Ive, şirketin bu
noktaya gelmesinde büyük rol oynamıştır. Apple’ ın ikonik tasarımları ile farkını
ortaya koyması, Steve Jobs’ un da Jonathan Ive’ e hayran olmasını sağlamıştır.
Günümüzde kullanıcıların büyük bir bölümünün tasarım konusunda başarılı bulduğu
Apple,

Jonathan

Ivei’de

teknoloji

sektöründe

kişisel

marka

olarak

konumlandırmıştır.
Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates dünyanın en zengin insanları arasında
bulunmaktadır. Bilgisayar kullanımının artmasını destekleyen Bill Gates, aynı
zamanda yardım sever duruşu ve yardım organizasyonları düzenlemesiyle de fark
yaratmaktadır. Bill Gates’in vizyonu her eve bilgisayar sokabilmek temeline
dayanmaktadır. Günümüzde bu vizyonun ne derece başarılı olduğu görülmektedir.
SpaceX firmasının kurucusu, Tesla Motors’ un kurucu ortağı ve PayPal’ ın
kurucuları arasında bulunan Elon Musk, uzay bilimi ve alternatif enerji çalışmaları
ile teknoloji sektöründe kalıcı bir iz bırakmıştır. Google kurucularından Larry Page,
Musk hakkında, “Bir gün servetimi bir yere bağışlamaktansa, Elon Musk’a
bırakmayı tercih ederim. Adam Mars’a gitmek istiyor; dünyayı değiştirecek”
demiştir. Bu açıklama Musk’ ın ne kadar farklı ve uç düşünlere sahip olduğunu
göstermektedir (Öncel, 2016).
PayPal’ ın kurucularından olan Peter Thiel, Facebook’ a yatırım yapan ilk kişi olarak
bilinmektedir. 2010 yılında genç girişimcileri desteklemek amacıyla Thiel Bursu’ nu
oluşturarak, yardıma ihtiyaç girişimcilere destek olmuştur.
Facebook’ un kurucusu olan Mark Zuckerberg, dünyanın en genç zenginleri arasında
yer almaktadır. Facebook, Harvard Üniversitesi öğrencilerinin buluşma yeri olarak
kullanması amacıyla kurulmuştu. Fakat zaman içerisinde popülerliğinin artması ile
tüm dünyada önemi bir iletişim platformu haline gelmiştir. Son dönemlerde
popülerlik

oranlarında

düşüş

olsa

da

kullanılmaktadır (Öncel, 2016).
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günümüzde

birçok

kişi

tarafından

Marka oluşumunda kişinin kendisine katma değer sağlayacak ekstralar sağlaması ve
bu ekstraların nasıl yapılacağı diğer bir önemli konudur. Kişisel marka gelişiminde
farklı alanlardan farklı yeteneklerin öğrenilmesi tam donanımlı olarak çalışmalar
yapmayı sağlayacaktır. Bu durumun avantajı ise tek bir alana, gruba veya sektöre
bağlı kalmadan iş yaşamında alternatif yaratabilmektedir (Karaduman, 2016).
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3. KAVRAMSAL ALTYAPI VE HİPOTEZLER
Bu araştırma, Türkiye genelinde teknoloji sektöründeki kişisel markalaşmayı ve satış
yöneticisinin kişisel markalaşmasının müşteri tercihine etkisini

incelemeyi

amaçlayan bir alan çalışmadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de teknoloji sektöründe
alışveriş yapan müşterilere kişisel markalaşma, satış yöneticisi ve teknoloji
firmasının seçimi konularına Google anket uygulaması kullanılarak anket formu
gönderilmiş ve uygulama üzerinden gelen sonuçlar analiz edilmiştir.
Yapılan çalışmanın odak noktası teknoloji sektöründe kişisel markayı kapsayan
çalışmaların incelenmesi, kişisel marka oluşum sürecinde yer alan özellikler ve satış
gücü yönetiminde kişisel markalaşmanın müşteri tercihine etkisidir.
Geçmişten günümüze bakıldığında her geçen gün teknoloji sektörünün önemi bir kat
daha artmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarının odak noktasında bulunan teknolojik
ürünlerin, teknolojinin gelişimi ile de tüketim oranlarında artış meydana gelmiştir.
İhtiyaçların ortaya çıkması ve ihtiyaçlarda gerek özellik gerekse hizmet kalitesi
olarak farklılıklar meydana gelmektedir. Teknolojik ürünlere ihtiyaç duyan kişiler,
firmalardaki satış gücü yönetiminde yer alan satış yöneticileri sayesinde ürün
hakkında bilgi almak, tekliflendirme süreci gibi nedelerle iletişim kurabilmektedir.
Ürün çeşitliliği arttığı gibi aynı zamanda ürünü tedarik eden firma sayısı artmıştır.
Tercih edilecek firma sayısının artması ile firma yönetimleri fark yaratmak amacıyla
gerek farklı ürün grupları gerekse de satış gücü yönetiminde yer alan çalışanlarının
farklılık yaratması için çalışmalar yapmıştır. Bu fark yaratma süreci markalaşma
adımının sağlanması ile mümkün olmuştur.
Literatürde, kişisel markalaşmanın teknoloji sektöründeki etkisini ve önemini
inceleyen çok az çalışma bulunmaktadır. Çalışmalar incelenerek tezim için giriş
kısmı oluşturulmuştur. Tez çalışmamın başarılı olarak sonuçlanması için daha çok
mesleki deneyimlerden faydalanılmıştır.
Tez çalışmam için iki tane ana hipotez kurulmuştur. Bu hipotezlerden ilki (H1)
markalaşan satış yöneticisinin tercih edilme nedenlerinin demografik değişkenlere
göre istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı sorusu araştırılmıştır. İkinci hipotezde
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(H2) ise firma tercihine etki eden faktörlerin demografik değişkenlere göre
istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı sorusu araştırılmıştır.


H1: Markalaşan Satış Yöneticisinin tercih edilme nedenleri ile demografik
değişkenler arasında anlamlı bir farklılık vardır.



H1.1: Markalaşan Satış Yöneticisinin tercih edilme nedenleri ile cinsiyeti
arasında anlamlı bir farklılık vardır.



H1.2: Markalaşan Satış Yöneticisinin tercih edilme nedenleri ile medeni hali
arasında anlamlı bir farklılık vardır.



H1.3: Markalaşan Satış Yöneticisinin tercih edilme nedenleri ile yaşı arasında
anlamlı bir farklılık vardır.



H1.4: Markalaşan Satış Yöneticisinin tercih edilme nedenleri ile eğitim
durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır.



H1.5: Markalaşan Satış Yöneticisinin tercih edilme nedenleri ile gelir düzeyi
durumu arasında anlamlı bir farklılık vardır.



H2: Firma tercihine etki eden faktörlerle demografik değişkenler arasında
anlamlı bir farklılık vardır.



H2.1: Markalaşan Satış Yöneticisinin tercih edilme nedenleri ile cinsiyeti
arasında anlamlı bir farklılık vardır.



H2.2: Firma tercihine etki eden faktörlerle medeni hali arasında anlamlı bir
farklılık vardır.



H2.3: Firma tercihine etki eden faktörlerle yaşı arasında anlamlı bir farklılık
vardır.



H2.4: Firma tercihine etki eden faktörlerle eğitim durumu arasında anlamlı
bir farklılık vardır.



H2.5: Firma tercihine etki eden faktörlerle gelir düzeyi durumu arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
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4. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR
4.1 Veri Toplama Yöntemi
Araştırma için hazırlanan uygulama, teknoloji sektöründeki kişisel markalaşmayı ve
kişisel markalaşmanın müşteri tercihine etkisini amaçlamıştır. Çalışma, teknoloji
sektöründe alışveriş yapan son kullanıcılara Google Anket uygulaması üzerinden
anket sorularının gönderilmesi ile yapılmıştır. Uygulamada kullanılan anket formu,
ankete katılan kişiler için anlaşılır olacak şekilde düzenlenmiştir.
Çalışmada kullanılan anket sorularının hazırlanmasında Albayrak (2010), Öğüt ve
Zerenler (2007), Şişmanlar (2014) ve Ayaz (2017)’nin kaynaklarından yararlanılmış
ve katılımcılara sorulacak sorular bu kaynaklar referans alınarak oluşturulmuştur.
Ayrıca anket sorularının hazırlanmasında saha tecrübem ve alanında uzman
yöneticilerin görüşleri de alınmıştır. Konu ile ilgili bilgiler toplanarak anket formu
(Ek 1) oluşturulmuştur. Anket çalışması 24.10.2018 tarihinde saat 19:47 de başlamış
olup, 02.11.2018 tarihinde saat 18:44 de tamamlanmıştır.
Anket formu 3 ana başlık altında toplanan bilgiler ile oluşturulmuştur. İlk kısımda
anketin uygulanacağı son kullanıcılara ilişkin kişisel özellikleri içeren sorular
bulunmaktadır. Bu alanda yer alan sorular son kullanıcıların yaş, cinsiyet, eğitim
durumu gibi kişisel bilgilerini tanımlamaya yönelik demografik sorulardır.
İkinci kısımda markalaşan satış yöneticisnin, son kullanıcı tarafından tercih edilme
nedenleri ile ilgili 11 adet soru bulunmaktadır. Bu alanda yer alan sorular; satış
yöneticisinin uzmanlığı, bilimsel çalışmaları, tecrübesi, bilinirliği ve referans etkisi
gibi sorulardan oluşmaktadır.
Üçüncü kısımda ise son kullanıcıların firma tercihine etki eden faktörler ie ilgili 13
adet soru bulunmaktadır. Bu alanda yer alan sorular; firmanın bilinirliği, reklam
çalışmaları, fiziksel özellikleri, tecrübesi ve ulaşım kolaylığı gibi sorulardan
oluşmaktadır. İkinci ve üçüncü kısımlarda yer alan sorular 5’li Likert ölçeği
(Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle
Katılıyorum) baz alınarak oluşturulmuştur.
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Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak
istatistiksel analiz yapılmıştır.
4.2 Örneklem Seçimi
Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak
istatistiksel analiz yapılmıştır.
Anket çalışmasının evreni, teknoloji sektöründen alışveriş yapan son kullanıcıların
yani müşterilerin tamamıdır. Bu sayının İstanbul ilinde yaşayan yetişkinlerin
toplamına (>10.000.000) yakın olduğu tahmin edilmektedir.
Çalışmanın son kullanıcıları yani müşterileri kapsamasının nedeni, satış yöneticisi ile
doğrudan müşterilerin iletişim kurmasıdır. Teknoloji sektöründe yer alan firmaları
tercih eden müşterilerin seçimlerini öncelikli olarak firma içerisindeki satış
yöneticilerinin markalaşmış olması belirlemektedir.
Teknoloji sektöründen alışveriş yapan ve satış yöneticileri iletişimde olan bütün
müşterileri

ulaşılamayacağı

için

çalışma,

Tesadüfi

Olmayan

Örnekleme

Yöntemlerinden Kolayda (Elverişlilik) Örnekleme Yöntemi seçilerek hazırlanmıştır.
Bu yöntemin seçilme amacı; çalışma yapılan evrendeki tüm unsurların belirlenen
örnek için eşit şansta seçilme imkânı olmasıdır. Her unsur örneklerde aynı oranda yer
alabilme şansına ulaşabilmektedir (Yükselen, 2010).
%90 güven aralığında teknoloji sektöründen alışveriş yapan evrenin büyüklüğü
toplam 271’ dir. Formul ise aşağıdaki gibidir:
𝑛 = 𝑁𝑥𝑝𝑥𝑝𝑥𝑧² / ( [(𝑁 − 1)𝑥𝑡2] + (𝑝𝑥𝑞𝑥𝑧2))

(1)

N = Evren (Toplamı oluşturan kişi sayısı)
n = Örneklem sayısı
p = Anakütlede gözlenen oran. P değeri 0,50 olarak alınır.
Q = Evrende incelediğimiz olayın görülmeme sıklığı (1-p)
Z = Standart Normal Dağılım (SND). %90 için bu değer 1,645’dir.
T = Katlanılabilir hata oranını verir. 0,1 olarak alınır.
Çalışma, Türkiye genelindeki müşterilere yapılmış olup, çalışma sonucunda 280 adet
kullanılabilir anket oluşmuştur.
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Çalışma kapsamında yer alan kişilerin yaş grubu, cinsiyet, medeni hal, eğitim
durumu, mesleki pozisyonu ve aylık gelir durumuna ait bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
4.3 Araştırma Bulguları
Çizelge 4.1: Ankete Katılanların Yaş Dağılımı
Yaş Grupları (Yıl)

N

%

18-25

68

24,3

26-35

94

33,6

36-45

66

23,6

46 ve üstü

52

18,6

Çalışmaya katılanların %24,3’ü 18-25 yaş aralığında, %33,6’sı 26-35 yaş aralığında,
%23,6’sı 36-45 yaş aralığında, %18,6’sı ise 46 ve üstü yaş grubunda bulunmaktadır.
Çizelge 4.2: Ankete Katılanların Cinsiyet Dağılımı
Cinsiyet

N

%

Kadın

144

51,4

Erkek

136

48,6

Çalışmaya katılanların %51,4’ü kadın, %48,6’sı erkektir.
Çizelge 4.3: Ankete Katılanların Medeni Hal Dağılımı
Medeni Hal

N

%

Bekar

122

43,6

Evli

158

56,4

Çalışmaya katılanların %43,6’sı bekar, %56,4’ü evlidir.
Çizelge 4.4: Ankete Katılanların Eğitim Durumu Dağılımı
Eğitim Durumu

N

%

İlkokul

8

2,9

Ortaokul

9

3,2

Lise

74

26,4

Önlisans

30

10,7

Lisans

136

48,6

Lisansüstü

23

8,2
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Çalışmaya katılanların %2,9’u ilkokul, %3,2’si ortaokul, %26,4’ü lise, %10,7’si
önlisans, %48,6’sı lisans, %8,2’si ise lisansüstü mezunudur.
Çizelge 4.5: Ankete Katılanların Mesleki Durumu Dağılımı

Meslek

N

%

Satış Yöneticisi

41

14,6

Satınalma

9

3,2

Özel Sektör

72

25,7

Ev Hanımı

18

6,4

Öğrenci

36

12,9

Serbest Meslek

28

10,0

Diğer

76

27,1

Çalışmaya katılanların %14,6’sı satış yöneticisi, %3,2’si satınalma, %25,7’si özel
sektör, %6,4’ü ev hanımı, %12,9’u öğrenci, %10’u serbest meslek, %27,1’i ise diğer
meslek grubunda bulunmaktadır.
Çizelge 4.6: Ankete Katılanların Gelir Durumu Dağılımı

Gelir Grubu

N

%

1500 TL ve altı

47

16,8

1501-2500 TL

74

26,4

2501-3500 TL

58

20,7

3501 TL ve üstü

101

36,1

Çalışmaya katılanların %16,8’i 1500 TL ve altı, %26,4’ü 1501-2500 TL, %20,7’si
2501-3500 TL, %36,1’i ise 3501 TL ve üstündeki gelir grubunda bulunmaktadır.
Güvenilirlik analizi ile araştırmalarda sıklıkla kullanılan ve araştırma sonuçlarının
güvenilir olup olmadığını analiz edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda araştırma
yapan kişinin standartlarının hangi seviyede olduğu da bu analiz sayesinde ortaya
çıkmaktadır. Güvenilirlik testi ile geçerlilik testi karşılaştırılır ve daha rasyonel bir
sonuç görmek amacıyla Korelasyon hesaplaması da yapılmaktadır. Bu hesaplama
sonucunda sayısal değerler elde edilerek güvenilirlik hesaplaması daha net yapılabilir
(Yükselen, 2010).
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Çizelge 4.7: Markalaşan Satış Yöneticisinin Tercih Edilme Nedenleri Anket Sorularının
Grup Ortalaması

Anket Soruları

Ortalama

Standart Sapma

Satış yöneticisinin kişisel marka ve
alanında uzman olması, satış
yöneticisi tercihimde önemlidir.

3.9000

1.18715

Satış yöneticisinin sosyal medya
(Facebook, Twitter, Linkedin) ve
TV’lerde reklamının yapılması,
satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

3.5179

1.26138

İş ve sosyal çevremden bu satış
yöneticisini tercih edip memnun
kalması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

3.9571

1.10956

Satış yöneticisinin bilimsel makale,
gazete veya dergi yazılarının
olması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

3.3893

1.23359

Çalıştığı firmanın isim yapmış
olması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

3.7143

1.17187

Satış yöneticisinin ulaşılabilir
olması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

4.0929

1.08358

Satış yöneticisinin, beklenti ve
talepleri karşılaması satış yöneticisi
tercihimde önemlidir.

4.1071

1.11166

Satış yöneticisi yaşının ve
tecrübesinin fazla olması, satış
yöneticisi tercihimde önemlidir.

3.3643

1.27682

Tercih edilen satış yöneticisinin
projeyi bekletmeden başlaması,
satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

3.7500

1.17699

Satış yöneticisine ilk görüşte güven
duymam, satış yöneticisi
tercihimde önemlidir.

4.0000

1.11683

Marka satış yöneticisinin
referansları/geribildirimlerinin
olması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

3.9643

1.09027
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Markalaşan satış yöneticisinin tercih edilme nedenlerinin araştırılması amacıyla
yukarıdaki anket soruları sorulmuştur. Teknoloji sektöründe yer alan müşterilerin ilk
grup anket sorularına verdikleri cevapların, soru başına ortalama değerleri çizelge
4.7. de belirtilmiştir. Ortalama değerin 3 olduğu anket çalışmasına göre, ortalamanın
3 üzerinde çıktığı sorular katılımcıların olumlu yaklaşımlarını belirtmektedir.
Ortalama değerin 3’ ün altında çıktığı sorular ise katılımcıların olumsuz
yaklaşımlarını belirtmektedir.
Çizelge 4.8: Firma Tercihine Etki Eden Faktör Anket Sorularının Grup Ortalaması
Anket Soruları

Ortalama

Standart Sapma

Seçtiğim teknoloji firmasının
tanınmışlığı/bilinirliği teknoloji
firmasının tercih etmemde
önemlidir.

4.0036

1.15003

Teknoloji firmasının teknolojik
gelişmeleri yakından takip etmesi
önemlidir.

4.2036

1.15376

Bilinirlik düzeyi yüksek ve
markalaşmış teknoloji firmasının
hizmetlerinin iyi olduğunu düşünür
ve tercihimi buna göre yaparım.

3.8179

1.16661

Bilinirlik düzeyi yüksek ve
markalaşmış teknoloji firması
hakkında yapılan olumsuz görüşler
firma tercihimi olumsuz yönde
etkiler.

3.5286

1.16670

Radyo, TV ve gazete gibi yazılı ve
görsel medyada teknoloji
firmasının reklamının sık sık
yapılması firma tercihimi olumlu
yönde etkiler.

3.4607

1.25519

İş ve sosyal çevremin teknoloji
firmasını tercih edip memnun
kalması, firma tercihimi olumlu
yönde etkiler.

3.9964

1.12163

İnternet blog siteleri veya sosyal
medyadaki teknoloji firması ile
ilgili yorumlar, firma tercihimde
etkilidir.

3.7393

1.22103

Firmanın uzun süredir teknoloji
sektöründe olması, firma
tercihimde etkilidir.

3.9821

1.14677
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Çizelge 4.8 (devamı): Firma Tercihine Etki Eden Faktör Anket Sorularının Grup
Ortalaması
Anket Soruları

Ortalama

Standart Sapma

Firmaya ulaşımın rahat olması,
firma tercihimi etkiler.

3.9607

1.19522

Teknoloji firmasının fiziksel
özellikleri (dış görünümü, iç
döşemeleri vb.) firma tercihimi
etkiler.

3.6107

1.18619

Firmada görev yapan satış
yöneticisinin markalaşmış olması,
firma tercihimi etkiler.

3.6321

1.20202

Satış yöneticisinin beni çalıştığı
veya bildiği teknoloji firmasına
yönlendirmesi, firma tercihimi
etkiler.

3.7250

1.12295

Teknoloji firmasının belirli alanda
hizmet veriyor olması (cep
telefonu veya tablet firması), firma
tercihimi etkiler.

3.7821

1.12277

Firma tercihine etki eden faktörlerin araştırılması amacıyla yukarıdaki anket soruları
sorulmuştur. Teknoloji sektöründe yer alan müşterilerin ikinci grup anket sorularına
verdikleri cevapların, soru başına ortalama değerleri çizelge 4.8. de belirtilmiştir.
Ortalama değerin 3 olduğu anket çalışmasına göre, ortalamanın 3 üzerinde çıktığı
sorular katılımcıların olumlu yaklaşımlarını belirtmektedir. Ortalama değerin 3
altında çıktığı sorular ise katılımcıların olumsuz yaklaşımlarını belirtmektedir.
Çizelge 4.9: Satış yöneticisinin kişisel marka ve alanında uzman olması, satış yöneticisi
tercihimde önemlidir anket sorusunun frekans analizi

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Total

Frekans
25
16
14
132
93
280
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Yüzde
8.9
5.7
5.0
47.1
33.2
100.0

Geçerli
Yüzde
8.9
5.7
5.0
47.1
33.2
100.0

Kümülatif
Yüzde
8.9
14.6
19.6
66.8
100.0

Ankete katılan 280 kişi; satış yöneticisinin kişisel marka ve alanında uzman olması,
satış yöneticisi tercihimde önemlidir anket sorusuna çoğunlukla katılıyorum
seçeneğini işaretlemişlerdir. Anket sorusuna verilen genel cevaplara bakıldığında
çoğunluğun katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını verdiği görülmektedir.
Çizelge 4.10: Satış yöneticisinin sosyal medya (Facebook, Twitter, Linkedin) ve
TV’lerde reklamının yapılması, satış yöneticisi tercihimde önemlidir anket sorusunun
frekans analizi

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Total

Frekans
27
39
43
104
67
280

Yüzde
9.6
13.9
15.4
37.1
23.9
100.0

Geçerli
Yüzde
9.6
13.9
15.4
37.1
23.9
100.0

Kümülatif
Yüzde
9.6
23.6
38.9
76.1
100.0

Ankete katılan 280 kişi; satış yöneticisinin sosyal medya (Facebook, Twitter,
Linkedin) ve TV’lerde reklamının yapılması, satış yöneticisi tercihimde önemlidir
anket sorusuna çoğunlukla katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Anket sorusuna
verilen genel cevaplara bakıldığında çoğunluğun katılıyorum ve kesinlikle
katılıyorum yanıtını verdiği görülmektedir.
Çizelge 4.11: Satış yöneticisine ilk görüşte güven duymam, satış yöneticisi
tercihimde önemlidir anket sorusunun frekans analizi

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Total

Frekans
18
13
27
115
107
280

Yüzde
6.4
4.6
9.6
41.1
38.2
100.0

Geçerli
Yüzde
6.4
4.6
9.6
41.1
38.2
100.0

Kümülatif
Yüzde
6.4
11.1
20.7
61.8
100.0

Ankete katılan 280 kişi; satış yöneticisine ilk görüşte güven duymam, satış yöneticisi
tercihimde

önemlidir

anket

sorusuna

çoğunlukla

katılıyorum

seçeneğini

işaretlemişlerdir. Anket sorusuna verilen genel cevaplara bakıldığında çoğunluğun
katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını verdiği görülmektedir.
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Çizelge 4.12: Seçtiğim teknoloji firmasının tanınmışlığı/bilinirliği teknoloji firmasının
tercih etmemde önemlidir anket sorusunun frekans analizi

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Total

Frekans
22
15
7
132
104
280

Yüzde
7.9
5.4
2.5
47.1
37.1
100.0

Geçerli
Yüzde
7.9
5.4
2.5
47.1
37.1
100.0

Kümülatif
Yüzde
7.9
13.2
15.7
62.9
100.0

Ankete katılan 280 kişi; seçtiğim teknoloji firmasının tanınmışlığı/bilinirliği
teknoloji firmasının tercih etmemde önemlidir anket sorusuna çoğunlukla
katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Anket sorusuna verilen genel cevaplara
bakıldığında çoğunluğun katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını verdiği
görülmektedir.
Çizelge 4.13: Bilinirlik düzeyi yüksek ve markalaşmış teknoloji firması hakkında
yapılan olumsuz görüşler firma tercihimi olumsuz yönde etkiler anket sorusunun frekans
analizi

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Total

Frekans
Yüzde
19
6.8
40
14.3
53
18.9
110
39.3
58
20.7
280
100.0

Geçerli
Yüzde
6.8
14.3
18.9
39.3
20.7
100.0

Kümülatif
Yüzde
6.8
21.1
40.0
79.3
100.0

Ankete katılan 280 kişi; bilinirlik düzeyi yüksek ve markalaşmış teknoloji firması
hakkında yapılan olumsuz görüşler firma tercihimi olumsuz yönde etkiler anket
sorusuna çoğunlukla katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Anket sorusuna verilen
genel cevaplara bakıldığında çoğunluğun katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum
yanıtını verdiği görülmektedir.

65

Çizelge 4.14: Teknoloji firmasının belirli alanda hizmet veriyor olması (cep telefonu
veya tablet firması), firma tercihimi etkiler anket sorusunun frekans analizi

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Total

Frekans
19
23
30
136
72
280

Yüzde
6.8
8.2
10.7
48.6
25.7
100.0

Geçerli
Yüzde
6.8
8.2
10.7
48.6
25.7
100.0

Kümülatif
Yüzde
6.8
15.0
25.7
74.3
100.0

Ankete katılan 280 kişi; teknoloji firmasının belirli alanda hizmet veriyor olması (cep
telefonu veya tablet firması), firma tercihimi etkiler anket sorusuna çoğunlukla
katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. Anket sorusuna verilen genel cevaplara
bakıldığında çoğunluğun katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını verdiği
görülmektedir.
Çizelge 4.15: Markalaşan Satış Yöneticisinin Tercih Edilme Nedenleri İle Cinsiyet İçin
Uygulanan Mann Whitney U Testi

Markalaşan Satış
Yöneticisinin Tercih
Edilme Nedenleri
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Total

N
144
136
280

Mean Rank
147.02
133.60

Sum of Ranks
21170.50
18169.50

8853.500
18169.500
-1.389
0.165

Hipotez 1.1: Markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile müşterilerin
cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Mann Whitney testine göre; p değeri 0,165 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p>0,1 olduğu için markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile
müşterilerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
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Çizelge 4.16: Markalaşan Satış Yöneticisinin Tercih Edilme Nedenleri İle Medeni Hal
İçin Uygulanan Mann Whitney U Testi

Markalaşan Satış
Yöneticisinin Tercih
Edilme Nedenleri

Medeni Hal
Bekar
Evli
Total

N
122
158
280

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mean Rank
142.12
139.25

Sum of Ranks
17338.50
22001.50

9440.500
22001.500
-0.295
0.768

Hipotez 1.2: Markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile müşterilerin medeni
hali arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Mann Whitney testine göre; p değeri 0,768 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p>0,1 olduğu için markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile
müşterilerin medeni hali arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
Çizelge 4.17: Markalaşan Satış Yöneticisinin Tercih Edilme Nedenleri İle Yaş İçin
Uygulanan Kruskal-Wallis Testi

Markalaşan Satış
Yöneticisinin Tercih
Edilme Nedenleri

Yaş
18-25
26-35
36-45
46 ve üstü
Total

N
68
94
66
52
280
1.043
3
0.791

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Mean Rank
144.58
140.68
132.27
145.30

Hipotez 1.3: Markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile müşterilerin yaşı
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Kruskal-Wallis testine göre; p değeri 0,791 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p>0,1 olduğu için markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile
müşterilerin yaşı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
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Çizelge 4.18: Markalaşan Satış Yöneticisinin Tercih Edilme Nedenleri İle Eğitim
Durumu İçin Uygulanan Kruskal-Wallis Testi

Markalaşan Satış
Yöneticisinin Tercih
Edilme Nedenleri

Eğitim
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Total

N
8
9
74
30
136
23
280
21.774
5
0.001

Chi Square
df
Asymp. Sig.

Mean Rank
219.75
170.50
116.61
151.55
137.65
180.52

Hipotez 1.4: Markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile müşterilerin eğitim
durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Kruskal-Wallis testine göre; p değeri 0,001 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p<0,1 olduğu için markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile
müşterilerin eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Çizelge 4.19: Markalaşan Satış Yöneticisinin Tercih Edilme Nedenleri İle Gelir
Durumu İçin Uygulanan Kruskal-Wallis Testi

Markalaşan Satış
Yöneticisinin Tercih
Edilme Nedenleri

Eğitim
1500 TL Ve Altı
1501-2500 TL
2501-3500 TL
3501 TL ve Üstü
Total

Chi Square
df
Asymp. Sig.

N
47
74
58
101
280
4.037
3
0.257

Mean Rank
160.98
133.57
142.15
135.10

Hipotez 1.5: Markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile müşterilerin gelir
durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Kruskal-Wallis testine göre; p değeri 0,257 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p>0,1 olduğu için markalaşan satış yöneticisinin tercih edilmesi ile
müşterilerin gelir durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
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Çizelge 4.20: Firma Tercihine Etki Eden Faktörler İle Cinsiyet İçin Uygulanan Mann
Whitney U Testi

Firma Tercihine Etki
Eden Faktörler

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Total

N
144
136
280

Mann-Whitney U

Mean Rank
145.13
135.60

Sum of Ranks
20899.00
18441.00

9125.000
18441.000
-0.987
0.324

Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Hipotez 2.1: Firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin cinsiyetleri arasında
anlamlı bir ilişki var mıdır?
Mann Whitney testine göre; p değeri 0,324 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p>0,1 olduğu için firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin
cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
Çizelge 4.21: Firma Tercihine Etki Eden Faktörler İle Medeni Hal İçin Uygulanan
Mann Whitney U Testi

Firma Tercihine Etki
Eden Faktörler

Medeni Hal
Bekar
Evli
Total

N
122
158
280

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mean Rank
143.61
138.09

Sum of Ranks
17521.00
21819.00

9258.000
21819.000
-0.567
-0.571

Hipotez 2.2: Firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin medeni hali arasında
anlamlı bir ilişki var mıdır?
Mann Whitney testine göre; p değeri -0,571 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p<0,1 olduğu için firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin
medeni hali arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Çizelge 4.22: Firma Tercihine Etki Eden Faktörler İle Yaş İçin Uygulanan KruskalWallis Testi

Firma Tercihine Etki
Eden Faktörler

Yaş
18-25
26-35
36-45
46 ve üstü
Total

N
68
94
66
52
280
0.960
3
0.811

Chi Square
df
Asymp. Sig.

Mean Rank
146.01
140.98
132.70
142.31

Hipotez 2.3: Firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin yaşı arasında anlamlı
bir ilişki var mıdır?
Kruskal-Wallis testine göre; p değeri 0,811 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p>0,1 olduğu için firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin
yaşı arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
Çizelge 4.23: Firma Tercihine Etki Eden Faktörler İle Eğitim Durumu İçin
Uygulanan Kruskal-Wallis Testi

Firma Tercihine Etki
Eden Faktörler

Eğitim
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Total

N
8
9
74
30
136
23
280
17.415
5
0.004

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Mean Rank
201.13
197.06
120.59
145.25
137.47
173.04

Hipotez 2.4: Firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin eğitim durumu
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Kruskal-Wallis testine göre; p değeri 0,004 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p<0,1 olduğu için firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin
eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Çizelge 4.24: Firma Tercihine Etki Eden Faktörler İle Gelir Durumu İçin Uygulanan
Kruskal-Wallis Testi

Firma Tercihine Etki
Eden Faktörler

Eğitim
1500 TL Ve Altı
1501-2500 TL
2501-3500 TL
3501 TL ve Üstü
Total

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

N
47
74
58
101
280
4.244
3
0.236

Mean Rank
159.28
130.57
145.97
135.90

Hipotez 2.5: Firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin gelir durumu arasında
anlamlı bir ilişki var mıdır?
Kruskal-Wallis testine göre; p değeri 0,236 olarak çıkmaktadır. İstatistik analizi
sonucu olarak; p>0,1 olduğu için firma tercihine etki eden faktörler ile müşterilerin
gelir durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda teknolojinin hızla gelişimi yeni firma açılışlarını da beraberinde
getirmektedir. Yeni kurulan firmalar, diğer firmalar ile rekabet edebilecek seviyeye
gelebilmek için fark yaratma çalışmalarına yönelmişlerdir. Pazarda uzun yıllar
bulunan firmaların kazandıkları bilgi, birikim ve tecrübe, yeni firmaların farklılaşma
araştırmaları ile dengelenmeye çalışılmıştır. Firmaların ön plana çıkmak için yapmış
oldukları çalışmalar sonucunda tüketici davranışlarını şekillendiren marka kavramı
ortaya çıkmıştır. Teknoloji sektöründe yer alan firmaların satış gücü yönetiminde
bulunan yöneticilerin tercih edilme nedenleri belirlenmiş ve bu doğrultuda çalışmalar
yapılmaktadır. Rekabet şartlarının her geçen gün daha fazla ağırlaştığı göz önüne
alındığında, farklılaşma çalışmalarının devam ettiğini söylenebilmektedir.
Çalışma kapsamında teknoloji sektöründe son 15 yıl içerisinde kullanılmaya
başlanan markalaşma kavramı ve satış gücü yönetimi ile müşteri tercihi arasındaki
ilişki ele alınmıştır. Anket çalışmasına 280 kişi katılmıştır. Katılımcılar teknoloji
sektöründe alışveriş yapan kişilerden seçilmiştir. Katılımcıların demografik yapıları
baz

alındığında;

ankete

katılanların

çoğunluğu

satış

yöneticisinin

kişisel

markalaşmasının, tercih edilme kriteri olarak önemli olduğunu ve o satış
yöneticisinin bulunduğu firmayı da tercih edecekleri belirtilmiştir. Demografik
analizler sonrasında markalaşan satış yöneticisinin tercih edilme nedenleri
incelenmiştir.
Tez çalışmam için iki tane ana hipotez kurulmuştur. Bu hipotezlerden ilki (H1)
markalaşan satış yöneticisinin tercih edilme nedenlerinin demografik değişkenlere
göre istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı sorusu araştırılmıştır. İkinci hipotez
(H2) ise firma tercihine etki eden faktörlerin demografik değişkenlere göre
istatistiksel açıdan önemli olup olmadığı sorusu araştırılmıştır. Demografik
değişkenlerden

cinsiyetin,

firma

ve

markalaşan

satış

yöneticisinin

tercih

edilmesindeki etkisi incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Yani firma (H2.1) ve satış yöneticisinin (H1.1) tercih edilmesinde
kadınlar ile erkekler arasında fark bulunmamıştır.
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Demografik değişkenlerden medeni halin, firma ve markalaşan satış yöneticisinin
tercih edilmesindeki etkisi incelenmiştir. Firma tercihinde cinsiyetin etkisi
istatistiksel olarak önemli bulunurken (H2.2), markalaşan satış yöneticisi tercihinde
ise anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (H1.2).
Demografik değişkenlerden yaşın, firma ve markalaşan satış yöneticisinin tercih
edilmesindeki etkisi incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Yani firma (H2.3) ve satış yöneticisinin (H1.3) tercih edilmesinde
yaş grupları arasında fark bulunmamıştır.
Demografik değişkenlerden eğitim durumunun, firma ve markalaşan satış
yöneticisinin tercih edilmesindeki etkisi incelenmiş ve istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmaktadır. Yani ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitimini tamamlamış kişilerin, firma (H2.4) ve satış yöneticisini (H1.4) tercih etme
nedenleri arasında fark bulunmaktadır.
Demografik değişkenlerden gelir düzeyinin, firma ve markalaşan satış yöneticisinin
tercih edilmesindeki etkisi incelenmiştir. Firma tercihinde gelir düzeyinin etkisi
istatistiksel olarak önemli bulunmazken (H2.5), markalaşan satış yöneticisi
tercihinde ise anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (H1.5).
Genel olarak bakıldığında; satış yöneticisinin tercih edilmesinde sosyal medya,
bilinirlik ve alanında uzman olması gibi faktörlerin etkisi önemli görülmektedir.
Firma tercihine etki eden faktörlere bakıldığında ise belirli bir alanda hizmet vermesi,
markalaşmış olması ve bilinirlik düzeyi gibi faktörlerin etkisi önemli görülmektedir.
Gelişen rekabet şartları ve pazarda yer alan firmaların çoğalması sonucunda
markalaşma kavramı daha fazla ön plana çıkmaktadır. Müşterilerin tercih edecekleri
firma ve yöneticileri belirlemede rol oynacak olan kişisel markalaşma, aynı zamanda
pazarlama maliyetlerinin de azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle teknoloji
sektöründe kişisel markalaşmanın önemi bundan sonraki çalışmalarda coğrafi ve
firma olarak detaylandırılabilir. Bölgesel olarak değişen tercihlerin neler olduğu,
çalışma kapsamında daha net değerlendirilebilir. Bu durum aynı zamanda pazarlama
stratejilerinin bölge bazlı yapılarak, firmalar pazarlama çalışmalarının daha verimli
olmasını sağlayacaktır. Bu çalışmalar sonucunda verimin artması ile firmaların
karlılık oranlarında artışlar gözlenebilir. Aynı zamanda markalaşan yönetici hem
kendinin hem de bulunduğu firmasının bilinirlik seviyesini arttırabilir. Anket
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çalışmalarında farklı metodlar kullanılarak, çalışmanın çıktıları incelenebilir.
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EK A: Anket Formu
I- KİŞİSEL ÖZELLİKLER
1.

Yaşınız:

2.

Cinsiyetiniz :

( ) Kadın

( ) Erkek

3.

Medeni Haliniz:

( ) Bekar

( ) Evli

4.

Eğitim Durumunuz: ( ) İlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise
( ) Lisans ( ) Lisansüstü

5.

Mesleğiniz: ( ) Satış Yöneticisi ( ) Özel Sektör ( ) Satınalma ( ) Öğrenci
( ) Ev Hanımı ( ) Serbest Meslek ( ) Diğer

6.

Aylık Geliriniz: ( ) 1500 TL ve altı
( ) 2501-3500 TL

( ) 18-25

( ) 26-35

81

( ) 36-45

( ) 46 ve üstü

( )1501-2500 TL
( ) 3501 TL ve üstü

( ) Ön lisans

7

Satış yöneticisinin kişisel marka ve alanında uzman olması, satış
yöneticisi tercihimde önemlidir.

8

Satış yöneticisinin sosyal medya (Facebook, Twitter, Linkedin) ve
TV’lerde reklamının yapılması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.
İş ve sosyal çevremden bu satış yöneticisini tercih edip memnun
kalması, satış yöneticisi tercihimde önemlidir.

9
10

Satış yöneticisinin bilimsel makale, gazete veya dergi yazılarının
olması, satış yöneticisi tercihimde önemlidir.

11

Çalıştığı firmanın isim yapmış olması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

12

Satış yöneticisinin ulaşılabilir olması, satış yöneticisi tercihimde
önemlidir.

13

Satış yöneticisinin, beklenti ve talepleri karşılaması satış yöneticisi
tercihimde önemlidir.

14

Satış yöneticisi yaşının ve tecrübesinin fazla olması, satış
yöneticisi tercihimde önemlidir.

15

Tercih edilen satış yöneticisinin projeyi bekletmeden başlaması,
satış yöneticisi tercihimde önemlidir.

16

Satış yöneticisine ilk görüşte güven duymam, satış yöneticisi
tercihimde önemlidir.

17

Marka satış yöneticisinin referansları/geri bildirimlerinin olması,
satış yöneticisi tercihimde önemlidir.
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Kesinlikle
katılıyorum

EDİLME

Katılıyorum

TERCİH

Kararsızım

YÖNETİCİSİNİN

Katılmıyorum

SATIŞ

Kesinlikle
katılmıyorum

I- MARKALAŞAN
NEDENLERİ

18

19
20

21

22

23

24

25
26
27

28
29

30

Seçtiğim teknoloji firmasının
tanınmışlığı/bilinirliği teknoloji firmasının
tercih etmemde önemlidir.
Teknoloji firmasının teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmesi önemlidir.
Bilinirlik düzeyi yüksek ve markalaşmış
teknoloji firmasının hizmetlerinin iyi olduğunu
düşünür ve tercihimi buna göre yaparım.
Bilinirlik düzeyi yüksek ve markalaşmış
teknoloji firması hakkında yapılan olumsuz
görüşler firma tercihimi olumsuz yönde etkiler.
Radyo, TV ve gazete gibi yazılı ve görsel
medyada teknoloji firmasının reklamının sık sık
yapılması firma tercihimi olumlu yönde etkiler.
İş ve sosyal çevremin teknoloji firmasını tercih
edip memnun kalması, firma tercihimi olumlu
yönde etkiler.
İnternet blog siteleri veya sosyal medyadaki
teknoloji firması ile ilgili yorumlar, firma
tercihimde etkilidir.
Firmanın uzun süredir teknoloji sektöründe
olması, firma tercihimde etkilidir.
Firmaya ulaşımın rahat olması, firma tercihimi
etkiler.
Teknoloji firmasının fiziksel özellikleri (dış
görünümü, iç döşemeleri vb.) firma tercihimi
etkiler.
Firmada görev yapan satış yöneticisinin
markalaşmış olması, firma tercihimi etkiler.
Satış yöneticisinin beni çalıştığı veya bildiği
teknoloji firmasına yönlendirmesi, firma
tercihimi etkiler.
Teknoloji firmasının belirli alanda hizmet
veriyor olması (cep telefonu veya tablet
firması), firma tercihimi etkiler.
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Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle
katılmıyorum

II- FİRMA TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

EK B: Etik Onay Belgesi
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