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MARKA KAVRAMI VE 
SAĞLIKLI MARKALAŞMA 
Son yıllarda kişisel markasına yatırım yapanlardan tutun da maddi yatırım yaparak sıfırdan yeni bir işe girişenlere, 
mevcut işinin yanı sıra yeni açılımlar için markalaşmaya çalışanlara dek geniş bir girişimci yelpazesiyle karşı karşıya-
yız. Marka ve pazarlama dünyasının içindeyseniz bilgilerinizi tazelemeye, marka ve pazarlamaya yeni başlıyorsanız 
da hayati noktaları öğrenmeye hazırlanın, başlıyoruz! 
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aşamımızdaki radikal 
değişimler, dijitalleşme 
ve sosyal medyanın 

hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
olmasıyla tüketici davranış kalıpları 
da hızla değişiyor. Tüm dünyanın 
parmaklarımızın ucunda olduğu, 
bilgi ve düşüncelerin küresel düzeyde 
yayılmasının sadece saniyeler aldığı bu 
çağda, duygu geçişlerindeki yoğunluk, 
ortak davranış kalıplarının oluşmasına 
yol açıyor. Bunun sonucu olarak, 
tüketim alışkanlıklarımız da değişiyor. 
Bu durumun tüketim psikolojisine 
etkilerini doğru yorumlamak ise 
markaların son yıllarda en büyük 
ihtiyacı olacak gibi görünüyor. 
Günümüz iş dünyasında rekabet 
kıyasıya devam ederken, kişi ve 
firmaların rakiplerinin arasından 
sıyrılıp farklılaşabilmesi için güçlü 
markaya ve etkin marka iletişimine 
sahip olması gerekliliği her geçen gün 
artıyor. Bununla birlikte son yıllarda 
markaların toplum sağlığını ne kadar 
önemsediği, fayda ve değer yaratacak 
ne gibi çalışmalar yaptığı da tüketicinin 
marka tercihini etkileyecek görünüyor. 
Örneğin pandemi döneminde 
markaların maske üretimine geçmesi, 
ücretsiz kolonya tedarik etmesi ya da 
sağlık çalışanlarına özel indirimler 
sunması gibi uygulamalar, tüketicinin 
gözünde markaların değerini artırdı 
ve artırıyor. Bu bağlamda sağlıklı 
markalaşma, sağlık sektöründeki tüm 
kişi ve kurumlar için de süreklilik, 
güven ve başarı sağlamak açısından 
büyük önem arz ediyor. 

MARKAYA GİRİŞ
Öncelikle marka kavramını kısaca 
tanımlayalım. Marka; tüketicilerin 
zihnindeki duygusal ve işlevsel algı 
bütünlüğüdür. Marka sadece bir ürün, 
sadece bir hizmet, sadece logo ya da 
slogan değildir. Üründen öte, hizmetten 
öte, şekilden ve metinden öte bir 
kavramdır. Marka en temel haliyle, bir 
algıdır. Ürünün fabrikalarda, hizmetin 
sahada üretildiği dünyamızda markalar 
ise zihinlerde oluşur. Marka, değer 
algısının yaratılması ve sürekliliği 
konusundaki en temel kavramdır. Çünkü 
tüketim davranışlarımızda dış dünyadaki 
algılarımızı, iknaya yani satın almaya 
dönüştüren en önemli duygu değerdir. 
Bir ürüne, bir kişiye, bir hizmete, bir 
duruma, bir fikre vs. vermiş olduğumuz 
değere göre ona karşı tutumumuz 
şekillenir. Marka, hedef kitle ile arada 
kurulan duygusal bir bağdır. Ürünlerin 
bir biçimi, şekli; hizmetin ise bir sunumu 
ve çeşitli özellikleri varken markanın 
kimliği ve kişiliği vardır. 

Marka kimliği; markayı tanımlayan ve 
diğerlerinden ayrıştıran görsel, sözel ve 
işitsel işaretlerin bütünüdür. Tüketicinin 
özellikle ilk algısını ve tercihini etkileyen 
en önemli faktördür. Marka kimliği, 
markayı farklı kültürlere pazarlayan 
ortak paydadır. Marka kişiliği ise insan 
kişiliklerinin idealize edilmiş hallerinin 
markaya uyarlanmış halidir. Bu anlamda 
bir marka samimi, sofistike, uzman, 
sert olabilir. Markalar soyuttur, yani 
onlara dokunamazsınız veya onları 
göremezsiniz. Bu nedenle insanların 
şirketlere, ürünlerine veya bireylere 
ilişkin algılarını şekillendirmeye 
yardımcı olurlar.
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PEKİ, MARKA İLETİŞİMİ 
DEYİNCE AKLINIZA NE 
GELİYOR? 
Marka iletişimi, marka ile insan 
arasındaki duygu transferidir. Etkin 
iletişim; farklı durumlara, farklı 
coğrafyalara, farklı kişilere göre farklı 
iletişim stratejileri kullanılmasını 
gerektirir. Etkin bir marka iletişiminde 
temel bir amaç vardır. Tüketicileri 
ve toplumu markayı sevmeye, satın 
almaya, tavsiye etmeye yönlendirmek 
için yaptıkları algı çalışmalarıdır. 
Pazarlama, reklam, halkla iletişim, 
fiyat, promosyon (özendirme), 
satış noktası, ürün yönetimi hepsi 
birer marka iletişim aracıdır. İdeal bir 
marka iletişiminde her şey “müşterinin 
zihninden” oluşturulan olumlu imajlar 
vasıtasıyla “benzersiz ve biricik bir 
yer edinme” üzerine kuruludur.

Markalama çalışmaları ile oluşan 
artı değer, sadece kişi ve kurumlara 
değil tüm sektöre ve dolayısı ile tüm 
topluma ilave değer katar.  Sektör 
içerisinde markalaşan kişi ve kurumlar, 
yeni iş fırsatları yaratır ve genişleyen 
networkleri ile sektörlerini de genişletme 
imkânını yakalar. Sağlık sektöründeki 
markalaşma da sadece bölgesel ve ulusal 
anlamda değil, küresel anlamda da daha 
güçlü olma fırsatı sunar. Markalaşma, 
iş birliklerinin artmasını desteklerken 
yeni girişimleri ve yeni hizmet alanlarını 
gündeme getirir. Ayrıca hizmet kalitesini 
artırır. Rekabeti güçlendirir. Tüketici 

beklentisi ile bireysel profillerde daha 
üst seviyeye taşınır ve bütünsel anlamda 
bir gelişimi sağlar. Markalaşma, hedef 
kitle üzerinde kalite ve güven duygusu 
yaratır. İşletmeye saygınlık kazandırarak 
daha yüksek bir fiyatlama imkânı 
da sunar. Tescil edilmiş bir marka 
hem ulusal hem de küresel ölçekte 
rekabette güç kazandırmasının yanı sıra 
işletmelerin ticari haklarının koruma 
altına alınmasını da sağlar.

5 TEMEL ADIMDA 
MARKANIZI OLUŞTURUN
1. Hedef Kitlenizi ve Rakiplerinizi 

Araştırın 
Bir ticari markanın nasıl 
oluşturulacağına dair herhangi bir 
karar vermeden önce mevcut pazarı, 
yani potansiyel müşterilerinizin 
ve mevcut rakiplerinizin kimler 
olduğunu anlamanız gerekir.

2. Odağınızı ve Kişiliğinizi Seçin 
Markanızı özellikle başlangıçta 
herkes için her şey olacak şekilde 
kuramazsınız. Odağınızı bulmak ve 
markanızı oluştururken bunun diğer 
tüm bölümlerini bilgilendirmesine 
izin vermek önemli.

3.Markanızın İsmini ve Logosunu 
Belirleyin 
Marka kimliğinizin kişiliği, eylemleri 
ve itibarı, gerçekten pazarda isme 
anlam veren şeydir. Markanızı 
benzersiz, tanımlanabilir ve her 
boyutta çalışmak üzere ölçeklenebilir 

bir logo ile oluşturmalısınız. Eğer 
kişisel marka iseniz bu imzanız dahi 
olabilir.

4. Markanızın Görünümünü Seçin 
Bir isim ve logo belirledikten sonra 
marka tasarımınızı, markanızı görsel 
olarak nasıl temsil edeceğinizi; görsel 
tarzınızı, renklerinizi ve tipografinizi 
düşünmeniz gerekir.

5.Marka Hikâyenizi Oluşturun ve 
Bir Motto Belirleyin 
Bir marka hikâyesi, işletmenizin 
kim olduğunu ve neyi temsil ettiğini 
temsil eder. Müşterilerin markanızla, 
mağaza içinde ve çevrimiçi olarak 
sahip olduğu her etkileşim için zemin 
hazırlar. Akılda kalıcı bir motto, sahip 
olunması güzel bir varlıktır. Sosyal 
medya biyografilerinizde, web sitesi 
başlığınızda, kartvizitlerinizde ve 
çok az kelimenizin olduğu her yerde 
slogan olarak kullanabileceğiniz kısa 
ve açıklayıcı bir şeydir.

MARKA BİLİNİRLİĞİ
Kâğıt mendile hala birçoğumuz 
Selpak diyoruz değil mi? Sizce de bu 
marka, beklentilerin ötesine geçmemiş 
mi? Markalaşmak uzun soluklu bir 
yolculuktur. Öyle de olması gerekir. 
Gün olur devran döner, trendler de 
süreçler de değişir.  Ancak ve ancak 
güncele ayak uyduranın ayakta kaldığı 
bu süreçte nice markalar vardır ki, 
bugün esamesi okunmaz, yok olup 
gitmiştir. 
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Bu nedenle markalaşmada temel 
amaçların başında gelen konu, marka 
bilinirliğidir. Marka bilinirliği; bir 
ürün, hizmet ya da kişinin tüketici 
tarafından adıyla tanınma derecesini 
tanımlayan bir pazarlama terimidir. 
Marka bilinirliği yaratmak, yeni 
bir ürünü tanıtmanın veya eski bir 
markayı canlandırmanın önemli bir 
adımıdır. İdeal olarak, markanın 
bilinirliği o ürünü rakiplerinden ayıran 
nitelikleri içerebilir. Yüksek düzeyde 
marka bilinirliği sağlayan ürün ve 
hizmetlerin daha fazla satış yaratması 
muhtemeldir. Seçeneklerle karşı karşıya 
kalan tüketicilerin, tanıdık olmayan 
bir üründen çok, bilinen bir marka 
ürünü satın alma olasılıkları daha 
yüksektir. Tabi burada en önemli olan 
konu ise ne kadar tanındığından çok 
nasıl tanındığın konusudur. Bu sebeple 
marka bilinirliği çalışması hassasiyetle 
yürütülmesi gereken, stratejik bir 
iletişim sürecidir.
Marka bilinirliğini olabildiğince çabuk 
oluşturmanın en iyi yolu, yatırım 
ve emek ile birlikte doğru kitlelerle 
doğru şekilde markanız için en fazla 
görünürlüğü sağlayacak net ve akıllı bir 
stratejiye sahip olmaktır. 

ETKİN BİR MARKA 
BİLİNİRLİĞİOLUŞTURMAK 
İÇİN
1. Hedef Kitlenizi İyi Tanıyın 

Çoğu pazarlama faaliyeti burada 
başlar. Bir kitleye en iyi şekilde nasıl 
hitap edeceğinizi bilmek için, önce 
onları insan olarak tanımanız gerekir. 
Acı noktaları, sevinçleri, korkuları, 
ihtiyaçları, hayal kırıklıkları, 
arzuları, tercihleri... Ancak o zaman 
markanızın onların hayatlarını nasıl 
iyileştirebileceğini, hangi pazarlama 
mesajlarının onlara hitap edeceğini 
ve onların dikkatlerini çekmenin en 
iyi yollarını düşünmek için gerekli 
donanıma sahip olursunuz.

2. Marka Bilinirliği Performans 
Göstergelerinizi Belirleyin 
Marka mesajlarınızı geliştirdikten 
sonra, marka bilinirliği 
faaliyetlerinizin başarısını nasıl 
ölçeceğinizi bulmanız gerekir. Bu, 
temel performans göstergelerinin 
ayarlanması anlamına gelir.

3. İşletmeniz İçin Hedefli 
Kampanyalar Oluşturun 
Bir sonraki adım, gerçekten 
marka bilinirliği oluşturma işine 
başlamaktır. Peki, marka bilinirliği 
kampanyası nedir? Markanızın, 
ürünlerinizin, hizmetlerinizin ve 
değerlerinizin tanınmasını sağlamak 
amacıyla tasarlanmış bir iletişim 
sürecidir.

4. İletişim Kanallarınızı 
Çeşitlendirin 
Markanızı hedef kitlenize nasıl 
tanıtacağınıza karar verdikten 
sonra, onlarla hangi mecralarda 
iletişim kuracağınızın karar zamanı. 
Her marka için bazı kanallar 
diğerlerinden daha etkindir, bu 
tamamen sizin hedef kitlenizin 
özelliğine bağlıdır. Önemli olan 
hedef kitleniz ile buluşabileceğiniz 
en çok mecrada, en temel mesajınız 
ile buluşmanızdır.

5. Takip Edin ve  
Optimize Edin 
Marka bilinirliğinde yatırım 
getirisinin nasıl ölçüleceği, 
süreçteki bir sonraki adımdır. Her 
pazarlama kampanyası, maliyet 
etkinliği için optimize edilmelidir ve 
buna marka bilinirliği de dahildir. 
Yaptığınız çalışmaların satışlarınıza, 
tanınırlığınıza ve değerinize olan 
etkilerini gözlemleyip etkin 
adımları güçlendirmek  
sürekliliği artıracaktır.

 

Günümüz ticari dünyasında başarılı 
bir sağlık markası olmak için; insan 
davranışlarının nedenlerini bilmek, 
dijital dönüşüme hâkim olmak, 
büyük veriyi tanımlayabilmek gerekir. 
Sonrasında tüm süreçlere yaratıcı 
çözümler getirmek, hikâyeleştirme, 
oyunlaştırma gibi yöntemlerle 
müşteri deneyimi yaratmak gelir. 
Geleneksel marka anlayışı; marka 
yöneticilerinin markayla ilgili aldıkları 
satış ve pazarlama kararlarına göre 
markayı nasıl yönettikleri üzerine 
kuruluydu. İnternet ve sosyal medyanın 
yayılımı, küreselleşen dünya ile her 
şey gibi pazarlama dünyası da değişti. 
Günümüzde ürüne, satışa, pazara, 
fiyata odaklı pazarlama anlayışı 
yerine değere odaklı bir pazarlama 
dönemi başladı. Değeri yaratan şey de 
‘Deneyim’ oldu. Marka Deneyimi! 
Tüketicinin ya da alışverişçinin, 
markayla ilgili düşünceleri ve duyguları 
onun satın alım ve sadakat kararlarını 
etkileyen en önemli faktör oldu. Artık 
markalar marka yöneticilerinin değil, 
markayı kullanan insanlarındı. Odak, 
insan ve iletişim oldu yani.
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İnsanlar da empati, cömertlik, 
tevazu, esneklik, olgunluk gösteren; 
espri anlayışına sahip, karakter ve 
insaniyet sahibi markaları talep ve 
tercih etmeye başladı. İnsanların 
her şeyin ticari olmasına duyduğu 
nefretten, dürüst ve dolaysız bilgiye 
ulaşımı kolaylaştıran online kültürün 
yaygınlaşmasına kadar bir dizi 
faktör, tüketicilerin ilgisinin düz 
ve sıkıcı markalardan kişilik sahibi 
markalara doğru kaymasını sağladı. 
Tüketicilerin markaların kişilik sahibi 
olması beklentisinin ardında, ürün ve 
hizmetler hakkında ortada dolaşan 
sayısız kullanıcı yorumu, tavsiye, 
puan, rapor, bilgi sızıntısı yatıyor. 
Diğer yandan ‘şeffaflık’ ‘iş dünyasının 
en önemli temalarından’ biri olmaya 
devam edecek gibi görünüyor. Artık 
herkesin her şeyden haberdar olduğu 
(tutum, fiyat, kalite, davranış vs.) 
ve dolayısıyla her şeyin potansiyel 
‘kusurlarının’ birileri tarafından 
ortaya çıkarılabileceği bir dünya var. 
Kusursuzluk, gerçekleşmesi olanaksız 
ve oldukça da tehlikeli olan bir 
hayaldir. Bir şeyler her zaman ters 
gidecektir. İşe, bunun önüne geçmenin 

imkânsız olduğunu kabul etmekle 
başlayın ve her zaman samimi olun.
Artık bir markanız var mı? O halde 
tüm bu belirttiğimiz gerçekler 
neticesinde sağlıklı bir marka yönetimi 
için 5 temel kriterden bahsedebiliriz;
İnsanları Şaşırtın! Onların dikkatini 
çekecek bir marka kimliğine ve 
kişiliğine sahip olun. Yaratıcı fikirler 
ile duygulara hitap edin.
İnsanlarla İletişim Kurun! 
Sadece kendinizi, hizmetlerinizi, 
farklılıklarınızı anlatan tek taraflı 
bir iletişim kurmayın. Hedef kitleniz 
ile onların sorunlarını, isteklerini, 
heyecanlarını paylaşan interaktif bir 
iletişim kurgulayın.
Beklenti Yaratın! İnsanların 
markanızı seçmesi ve sizinle devam 
etmesi için onlara değer sağlayacak 
vaatleriniz olmalı. Ne olursa olsun o 
vaatleri yerine getirmek için iyi niyetli 
çabanızı onlara göstermelisiniz.
Tutarlı Olun! Markalaşmanın 
duygusal bir süreç yönetimi 
olduğunu asla unutmayın. Bu sebeple 
markanızın bütün iletişiminde 
markanın asıl sahibi olan tüketicilerini 

hayal kırıklığına uğratmamaya dikkat 
etmeniz gerekmektedir.

Hikâyenizi Yaşatın! Hikâyeler, 
insan iletişiminde güçlü bir araçtır. 
Araştırmalar, insan beyninin 
hikayelerin tanımlayıcı gücüne 
derinden etkileyen şekillerde tepki 
verdiğini göstermektedir. Marka 
hikâyenizi iletişiminize, iş yapışınıza 
ve yaşatacağınız deneyimlere 
yansıtırsanız insanlar da kendilerine o 
hikâyede bir rol bulacak ve markanızla 
kalpten kalbe, beyinden beyine sağlıklı 
bir ilişki kuracaklardır. 

Türk Sağlık Sektörü; Türkiye’nin 
jeopolitik konumu, genç ve kalabalık 
nüfusu, eğitimli ve kalifiye insan 
gücünün yeterliliği, sahip olduğu fiziki 
imkânlar, sahip olunan ekonomik 
potansiyel ve yüksek teşvikler ile 
küresel düzeyde güçlü marka kişiler 
ve firmalar çıkarabilecek güçtedir. 
İhtiyaç olan tek şey; tüm sektör 
paydaşları olarak bugünü kurtarma 
hedefi ile değişimi yönetmek ve 
geleceği kurgulamak için değer odaklı 
markalaşma bakış açısına sahip 
olmaktır.


