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ONUR TUĞMAN  /Marka ve  
Pazarlama Danışmanı, Eğitmen

MARKALAMADA
DOĞRU HEDEF 
KİTLE

Markalar dünyasında 
hedef kitleye dair en 
yaygın düşünce; “Eğer 
herkesle konuşuyorsanız, kimseyle 
konuşmuyorsunuzdur.” Başka bir ifadeyle, 
eğer hedef kitlenizi tanımıyorsanız – ya 
da belirlediğiniz hedef kitle ile nasıl doğrudan 
konuşabileceğinizi bilmiyorsanız – mesajlarınız 
gözden kaçabilir, yok sayılabilir ya da unutulabilir.
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ister kişisel markanız ile ister 
kurum markanız ile pazarda 
yer alın, bir ürün, hizmet ya da 
markanın başarıya ulaşmasında, 

doğru hedef kitle belirlemek hayati 
öneme sahiptir. Herkese hitap etmeye 
çalışarak yapılan çalışmalar ise; 
yanılgılara, zaman kaybına, paranın 
ve emeklerin yanlış kişi ve gruplar 
için harcanarak boşa gitmesine, 
dolayısıyla da başarısızlığa sebep olur. 
Etkili bir markalama stratejisinin 
temeli; açıkça tanımlanmış bir 
hedef kitleye sahip olmaktır. 
Bu temel doğru atılmazsa hangi 
pazarlama planı olursa olsun hüsranla 
sonuçlanır.
Hedef kitlenizi anlayarak 
ürününüzü ve hizmetlerinizi 
onların ihtiyaçlarına, isteklerine 
ve çözülemeyen sorunlarına göre 
düzenleyebilirsiniz. Ardından 
marka iletişimine başladığınızda 
içeriğinizi ve reklamlarınızı bu 
temel üzerine inşa eder, iletişiminizi 
potansiyel müşteriler için ancak 
bu şekilde daha çekici ve ilgi çekici 
hale getirebilirsiniz. Bunu başarmak 
için, hedef kitlenizin kim olduğu, 
markanızdan ne bekledikleri ve 
duygusal tepkileri ortaya çıkarmak, 
nihayetinde daha fazla satış yapmak 
için onlarla en iyi nasıl iletişim 
kurabileceğiniz gibi faktörleri göz 
önünde bulundurmak gerekir.

PEKİ, HEDEF KİTLE NEDİR?
Hedef kitle, aslında bir hedef 
değildir. (Potansiyel müşterilerinizi bir 
kenara ayırırsak) hedef kitle maaşınızı 
ödeyenlerdir. Markanızı ayakta tutan, 
nakit akışınızı sağlayan, markanızın 
giderlerini ödeyenlerdir. Markanıza 
anlam katanlardır. Sizin rakipleriniz 
arasından sıyrılmanızı sağlayanlardır.
Markaların pazarlama stratejisi 
geliştirirken göz önünde bulundurması 
gereken, ürün ve hizmetlerinizin 
çözdüğü ortak sorunlara ya da 
karşıladığı ortak ihtiyaçlara sahip 
kitledir. 
Hedef kitle ifadesi tanım olarak 
yerleşmişse de çoğu zaman ortada 
kitle bile yoktur. Kitle yerine bireye 
odaklanmak gerekir. Onunla iletişim 
tek yönlü değildir. Sohbet edebilir, 
paylaşımda bulunabilir, fikir ve 

önerilerini alabilirsiniz. Aynı ürün/
hizmeti sunan firmaların hedef 
kitleleri birbirinden farklı olabilir. Aynı 
zamanda bir markanın birden fazla 
hedef kitlesi de olabilir. Birden fazla 
hedef kitleye hitap eden markalar, her 
kitle için farklı bir pazarlama stratejisi 
oluşturmalıdır. Markanın bilinirliği 
ve ürünlerin satışını belirleyen 
şey, hedef kitleye özel pazarlama 
stratejisi oluşturmak ve marka 
iletişimini yapmaktır.
Örneğin, spor ayakkabısı satan bir 
marka olduğunuzu düşünün. Her 
kategoride spor ayakkabı satmanız 
durumunda yetişkinler ve çocuklar 
dahil herkesi hedef kitleye dahil 
edersiniz. Ancak, spor ayakkabıları 
sadece koşu ayakkabılarıyla sınırlı 
tuttuğunuzda hedef kitleniz 
daralacaktır. Bu doğrultuda, hedef 
kitlenizi 18-45 yaş aralığında 
sınırlayarak onların ilgisini çekecek 
mesajlar üretebilirsiniz. 
Hedef kitle hiçbir zaman HERKES 
olamaz. Pazarlama iletişimi 
çalışmalarının çok azı bütün 
kamuoyunu kapsayacak şekilde 
planlanmaktadır. Kurumun yapacağı 
pazarlama faaliyetlerinde bu 
gruplardan sadece biri veya birden 
fazlası kullanılabilir.

HEDEF KİTLE ANALİZİ
Markanın hedef kitle analizinin 
yapılmasında 8 adımdan oluşan bir 
liste genel olarak kabul görmüştür. 
Bu adımları takip etmek işinizi 
kolaylaştıracaktır:
1. Tüketicilerin Segmente 

Edilmesi: Tüketicileri ürün ve 
hizmetinizin detaylarına bağlı 
olarak bölümlere ayırmak gerekir.  

2. Hedef Kitlenin Belirlenmesi: 
Ortaya çıkan segmentleri, şirketin 
faaliyet konusunu, imkânları 
ve yetenekleri dikkate alarak 
değerlendirmek gerekir. Bu tüketici 
gruplarından uygun olan bir veya 
birden fazlası seçilerek, hedef kitle 
olarak tanımlanır.

3. Özellikleri İyi Bilinen 
Gruplardan Seçilmesi: Hedef 
kitlenin arzu ve özlemlerini, 
duygularını, yönelimlerini 
bizzat içinde duyan, hisseden bir 

girişimcinin başarı sansı daha 
yüksektir. Bu nedenle özellikleri 
bilinen, aşina olunan gruplar 
öncelikli seçilmelidir.

4. Hedef Kitlenin Yakın Takibe 
Alınması: Yüz yüze görüşmeler 
hedef kitlenin tutum ve 
davranışları, zevk ve tercihleri 
hakkında toplamanızı sağlar. 
Bu yakın görüşmeler hazine 
değerindedir.

5. Hedef Kitlenize Göre 
Ürün ve Hizmet Konsepti 
Oluşturulması: Hedef kitlenin 
özelliklerine, zevk ve tercihlerine 
göre, üretilecek mal veya hizmetin 
temel konsepti oluşturulur.

6. Hedef Kitle ile Marka 
Kimliğinin Uyumu 
Sağlanmalıdır: Hedef tüketici 
kitlesinin ortak kimliği ile 
işletmenin kimliği arasında 
tam bir uyum sağlamak çok 
önemlidir. Firmanın yeri ve 
dekorasyonundan çalışanların 
tutum ve davranışlarına kadar her 
şey müşteri kitlesinin kimliği ile 
uygun olmalıdır.

7. Hedef Kitleye Hitap Eden 
Tanıtımlar Yapılmalıdır: Hedef 
kitlenin ortak kimliği ve hayat 
tarzı hakkında toplanılan bilgiler, 
imaj yaratma tanıtım ve reklâm 
çalışmalarında çok işe yarar.

8. Hedef Kitleye Göre Fiyat 
Belirlenmelidir: Fiyatlama 
aşamasında tabii ki hedef kitlenin 
alım gücü esas alınarak, maliyetleri 
de bu fiyat düzeyine göre 
belirlemek gereklidir. Çok düşük 
veya yüksek fiyatlar hedef kitlenin 
ıskalanmasına yol açar.

Başarılı bir hedef kitle planlaması 
için tüm bu aşamaların dikkatli bir 
şekilde araştırılması, analiz edilmesi 
ve gerekli durumlarda ürün tasarımına 
kadar en başa dönüp tüm pazarlama 
planının gözden geçirilip gerekli 
düzenlemelerin yapılması gerekebilir. 
Değişen toplumsal değerler ve 
gelişen teknoloji ile hedef kitle 
davranışları da değişmektedir. 
Bu nedenle hedef kitle planlamanızı 
yapmış olsanız bile sürekli 
olarak dinamik halde  
tutmanız gerekir. 
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MÜŞTERİLERİMİZİ YETERİ KADAR  
TANIYOR MUYUZ?
Müşteri özellikleri hızla değişiyor. Bu 
durum da markalarını güncellemeyen 
firmaların işini zorlaştırıyor. Kendini 
değişen müşteri davranışlarına ve 
taleplerine adapte etmek isteyen 
firmaların, öncelikle müşterinin 
değişen özellikleri konusunda bilinçli 
olmaları gerekiyor. 
Peki içinde bulunduğumuz bu dönemin 
müşteri davranış özellikleri nelerdir?

• Araştırmacı Yapıdalar
Son dönemde yapılan birçok araştırma, 
müşterilerin bir ürün alırken eskisine 
oranla daha fazla araştırma yaptıklarını 
gösteriyor. Araştırma yapmak eskisine 
oranla daha kolay ve keyifli. Tüketiciler 
bir ürün almadan önce karşılaştırma 
sitelerinde inceliyor, yorumları okuyor, 
fiyatları karşılaştırıyor.

• Daha Bilgili ve Daha Güçlüler
Markaların tüketicileri etkileme 
gücü giderek azalıyor. Çünkü tüketici 
birçok alanda araştırma yaptığı için 
marka yöneticilerinden daha bilgili 
oluyor. Tüketiciyi ikna etmek daha zor. 
İnanmadıkları bir şey söylediğinizde 
size kanıtlarıyla, ekran görüntüleriyle 
öyle olmadığını gösteriyorlar. 
Müşterilerin bilgi eksiklerinden 
yararlanmak yerine, ona en iyisini, en 
doğrusunu sunmaya çalışmak, çok daha 
sağlıklı bir yol olacaktır.

• Çok Daha Fazla Alternatife 
Sahipler

Bir ürün almaya karar verdiğinizde 
mağazaya gitmenize gerek kalmıyor. 
Lojistik imkanlarının da artmasıyla 
istediğiniz ürün kapınıza kadar geliyor. 
Bu durum tüketicilerin elini çok 
güçlendirdi ve alternatiflerini çoğalttı. 
Kendileri için en uygun ürünü seçmeye 
çalışıyorlar. Markalar ise, en uygun 
ürün olma için çaba sarf etmek zorunda 
kalıyor. 

• Markalara Sadakatları Az
Yeni dönem tüketiciler hep daha 
fazlasını istiyorlar. Sadık oldukları 
kavram; daha iyisi! Tüketiciler, 
kendilerini sadık hissetmiyorlar. 
Eskisine oranla çok fazla marka 
ile muhataplar ve herhangi birine 
bağlanmayı tercih etmiyorlar. Onlar 

için önemli olan o ürünü alırken iyi 
hissetmeleri. Sadık müşterileriniz olsun 
istiyorsanız, her zamankinden çok 
çalışmanız gerekiyor.

• Birçok Kaynaktan 
Etkileniyorlar

Tüketiciler ciddi bir mesaj 
bombardımanı altındalar. Markalar 
ısrarla kendilerini tercih etmelerini 
istiyor. Karar vermek için çok 
alternatifleri oluyor. Tüm bu faktörler 
karar vermelerini zorlaştırıyor.
Markaların ayakta kalmaları, 
özlerini kaybetmeden çağa uyum 
sağlamalarına bağlı. Bunu sağlamak 
için ise müşterilerini tanımak, 
onların ihtiyaçlarını anlamak ve bu 
ihtiyaçların bir adım ötesine geçmek 
gerekiyor. Bunu yapabilen markalar 
güç kazanıyor, ayakta kalıyorlar. 
Yapamayanlar ise yoğun rekabet 
şartları içinde kaybolup gidiyorlar. 

Müşteri özellikleri hakkında birçok 
çalışma ve araştırma var. Fakat özünde 
önemli olan, insanı anlamaktır. 
Güncel bir örneği Netflix üzerinden 
verelim. Her gün yüzlerce yeni içeriğin 
yüklendiği Netflix, izlediğiniz dizilere 
ya da filmlere göre size yeni öneriler 
sunmakta. Bu önerileri sunarken 
sizin demografik özelliklerinize, 
yaşınıza, cinsiyetinize ve daha önceki 
seçimlerinize göre hareket ediyor. 
Peki bu ne anlama geliyor? Yani 
arkadaşlarınız ile aynı içeriğin farklı 
reklamlarını görüyorsanız şaşırmayınız.

HEDEF KİTLENİZİ DOĞRU  
BELİRLEMEDİĞİNİZİ NASIL  
ANLARSINIZ? 
Satışların Yeteri Kadar 
Gerçekleşmiyor Olması
İşletmeler, çeşitli satış, maliyet ve kâr 
hedefleri koyar. Belirlenen dönem 
sonunda hedefler ve realizasyon 
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arasındaki fark tolore edilebilir sınırın 
altında kalırsa işletme iki noktaya 
odaklanır:

1. Genel ekonomik durum ve 
sektör ortalamaları: Genel 
piyasalar düzeyinde bir değişiklik 
varsa buna uygun ekonomik 
tedbirler alınır. 

2. Müşteri tercihlerinin 
değişmesi: Rakiplerin fiyat 
teklifleri, fiyatlandırma hataları 
gibi pazarlama hataları yapıldığını 
gösterir. Bu durumda müşteri 
tercihlerinin değişmesi, hedef 
pazarın beklentilerinin de değiştiği; 
rakiplerin fiyat teklifleri, işletmenin 
hedef kitlesine odaklanmış başka 
şirketlerin olduğu; fiyatlandırma 
hataları ise hedef kitlenin ürün 
biçtiği değerin yanlış tayin 
edilmiş olduğu manasına gelir. 
Bu faktörlerin sadece biri veya 
birden fazlası aynı anda meydana 

gelebilmektedir.

Müşteri Şikâyetlerinin Yüksekliği 
ve Geri Dönmeyen Müşteriler
Bir işletmenin müşterilerini 
anlamadığının en önemli 
göstergelerinden birisi de şikâyet 
ve iade ürünlerinin fazla olmasıdır. 
Ürünlerin iade edilmesi, işletmenin 
değer teklifini yanlış veya kötü 
sunmasından kaynaklanıyor olabilir. 
İşletme muhakkak her şikâyete en 
hızlı ve çözüm üretecek şekilde cevap 
verebilme kabiliyetinde olmalıdır. 
Yapılan araştırmalarda, şikâyeti üzerine 
sorunu çözülen müşterilerin, işletme ile 
ilgili hiç şikâyeti olmayan müşterilerden 
daha sadık oldukları ortaya çıkmıştır.

SOSYAL MEDYA VE HEDEF KİTLE 
Sosyal medya, hedef kitle belirlemek 
açısından çok fazla imkân sunmaktadır. 
Bu sayede geleneksel pazarlama 
sınırlarının dışına çıkarak, müşteriyle 
ilgili birçok veriye ulaşabilirsiniz. Bu 
verileri doğru analiz ettiğinizde ise 
hedef kitlenize erişiminiz kolaylaşıyor. 

Sosyal medyanın hedef kitle 
açısından sağladığı imkânlar:
Lokasyon: Hedef kitlelerinizi lokasyon 
bazlı hedefleyebiliyorsunuz. Bu sayede 
herkese ulaşmaya çalışmak yerine belirli 
bir ülke, il, ilçe veya bölgedeki insanları 
hedefleyebilirsiniz. 
Eğitim: Sosyal medya sayesinde 
insanların eğitim durumuna göre 
lise, üniversite, yüksek lisans vs. 
hedeflemeler yapabiliyorsunuz. Bu 
durum belirli bir eğitim seviyesindeki 
insanlara ulaşmak isteyen şirketlere 
ciddi avantajlar sunuyor.
Cinsiyet: Hedef kitlenizdeki insanları 
cinsiyetlerine göre segmente edebilir 
ve onların ihtiyaçları doğrultusunda 
mesajlar verebilirsiniz.
Yaş: Hedef kitlenizde belirli yaş 
aralıkları belirleyebilir, sosyal medya 
aracılığıyla o gruplara ulaşabilirsiniz.
Davranış: Sosyal medyada 
davranışlarımızla ilgili birçok veri var. 
Bu verileri hedef kitlelerinize ulaşmak 
için kullanabilirsiniz.

SOSYAL MEDYANIN HEDEF KİTLE 
AÇISINDAN FAYDALARI NELER?
n Geleneksel mecralardaki gibi 

genele ulaşmak yerine, hedef 

kitlelerinizi daha fazla parçaya 
ayırabiliyorsunuz. Bu şekilde hedef 
kitlelerinizi daha yakından tanıma 
imkânına sahip oluyorsunuz.

n Kişiselleştirilmiş mesajlar 
sunabilirsiniz. Örneğin bir bebek 
bezi markası olabilirsiniz. Hedef 
kitleniz yeni çocuğu olmuş anneler 
olabilir. Sosyal medyada 0-2 yaş arası 
bebeği olan anneleri hedefleyebilir. 
Onlara özelleştirilmiş mesajlar 
sunabilirsiniz.

n Hedef kitlelerinizindavranışlarını 
ölçümleyebilirsiniz. Geçmişte 
hedef kitle konusunda en önemli 
eksiklerden biri, hedef kitlemizdeki 
insanların reaksiyonlarına yeterince 
hâkim olamamaktı. Sosyal medyanın 
etkisiyle, hedef kitlenize iletişim 
yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 
hangi hedef kitlenin hangi içeriğinizi 
ya da ürününüzü beğendiğini tespit 
edebiliyorsunuz.

n Hedef kitlelerinizi, düzenli 
güncelleyebilirsiniz. Sosyal medyada 
hedef kitlenizdeki insanlara 
yaptığınız iletişim çalışmaları, 
ölçümlemek ve aynı zamanda 
onları ayrıştırmak açısından da 
önem taşıyor. Sizin düşündüğünüz 
bazı hedef kitleler, aslında sizin 
gerçek hedef kitleniz olmayabilir. 
Bu insanları iletişim çalışmalarınız 
sırasındaki etkileşimlerinden 
anlayabilirsiniz. Sizinle bağı 
güçlü olmayan kişileri, hedef kitle 
planınızdan çıkarabilirsiniz. 

HEDEF KİTLE İLE ETKİN İLETİŞİM
 
Hedef kitlenizi doğru belirledikten 
sonra sürekli olarak pazarlama planınızı 
ve hedef kitlenizi güncel tutmanız 
gerekmekte, onlarla iletişimi de onlara 
göre yapmalısınız. Bu süreç içerisinde 
dikkat edilmesi gereken 5 önemli 
noktaya bakacak olursak:
1. Müşterilerinizi Gözden Geçirin: 

Mevcut müşterilerinizi inceleyin. 
Günlük yaşamını, alışkanlıklarını, 
sizin ürününüzle birlikte satın 
aldığı diğer ürünleri inceleyin. 
Gözden kaçırdığınız bir detay, 
sizi hedef kitleniz nezdinde ciddi 
anlamda önemli bir yere taşıyabilir. 



MARKA & PAZARLAMA 

Nisan-Mayıs-Haziran  202240

2. Rakiplerinizi İnceleyin: 
Rakiplerin verdiği reklamları, 
yaptığı kampanyaları ve 
bunlara hedef kitlenizin nasıl 
reaksiyon verdiğini analiz edin. 
Benzer kampanyalar yapabilir 
ya da rakiplerinizin başarısız 
olduğu stratejilerden kendinize 
ders çıkarabilirsiniz.

3. Markanızı ve Ürününüzü 
Analiz Edin: Markanız, 
ürününüz ve hizmetinizin 
hedef kitlenizin ihtiyaç ve 
beklentilerini tam olarak 
karşılayıp karşılamadığını iyi 
analiz etmeniz gerekir. Teklif 
ettiğiniz şey hedef kitlenizin 
bir sorununu benzersiz şekilde 
çözmüyorsa ondan istediğiniz 
ücreti talep edemezsiniz. 

4. Seçtiğiniz Hedef Kitleyi 
Araştırın: Hedef kitlenin 
detaylı bir araştırmasını yapın. 
Yaş, konum ve cinsiyet temel 
belirleyici özellikler olabileceği 
gibi; müşteri kitlesinin gelir 
durumu, eğitim seviyesi, 
medeni hali, günlük yaşamı 
ve hatta etnik kökeni bile 
reklam stratejisinde önemli 
özelliklerdir.

5. Sonuç Analizi Yapın: 
Hedef kitle belirleyip 
uygun pazarlama stratejisi 
oluşturduktan sonra, son 
olarak dikkat etmeniz gereken 
birtakım unsurlar bulunur. 
Reklam stratejisinin başarısını 
ve uygunluğunu ölçmek için 
son aşamada şu üç temel 
soruya cevap verebiliyor 
olmalıdır. 

n Bu strateji belirlenen kitleye 
hitap ediyor mu?

n Hedef kitle, ürün veya 
markadan fayda elde edebilecek 
mi?

n Bu ürün hedef kitle tarafından 
satın alınabilir/ulaşılabilir mi?
Eğer iletişim stratejiniz bu 
tür sorulara olumlu cevaplar 
veriyorsa başarılı bir markalama 
ve pazarlama çalışması 
gerçekleştirmişsiniz demektir.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HEDEF KİTLE
Sağlık sektöründe hizmet veren 
kurumların hedef kitle bakımından 
başka sektörlerden oldukça şanslı 
olduklarını da belirtmekte fayda 
var. Çünkü söz konusu sağlık olunca 
hemen hemen bütün insanlık hedef 
kitle olarak ele alınabiliyor.  Yeşilay’ın 
pasif sigara içiciliğinin oluşturduğu 
sağlık risklerine yönelik hedef kitleleri 
bilgilendirmeye, hedef kitlelerin 
farkındalıklarını geliştirmeye ve 
toplumsal bilincin gelişmesine yönelik 
yürüttüğü kampanya bu açıdan örnek 
olarak ele alınabilir. 
Bununla birlikte, sağlık iletişimi 
alanında yürütülen çok sayıda 
araştırma, bu alanda düzenlenen 
iletişim kampanyalarının hedef 
kitlelere erişiminde sorunlarla 
karşılaşılabildiğini göstermiştir. 
Bu kampanyalardan en fazla 
yararlanan kesimlerin, esasen sağlık 
konusunda en geniş olanaklara sahip 
olanlar oldukları görülmektedir. 
Sağlık temalı kampanyalar, yüksek 
sosyoekonomik statüye sahip 
kesimler üzerinde etkili olabilirken, 
en fazla risk altındaki sağlık ve 
enformasyon yoksulu kesimler 
çoğunlukla bu kampanyaların 

etki alanı dışında kalmaktadır. 
Örneğin; düşük gelir grubundakiler 
sağlıklı ürün satın alamayacaklar; 
okuma yazma bilmeyenler de basılı 
medyada yer alan reklâm mesajlarını 
anlayamayacaklardır. Hedef kitleyle 
ilgili karşılaşılabilecek diğer bir sorun 
ise kayıtsız kalan veya karşı çıkan bir 
hedef kitlenin de bulunmasıdır. Bu 
şu anlama gelebilir; geniş bir hedef 
kitlenin olması aynı zamanda bir 
dezavantajdır. Hedef kitle, kendine 
sunulan ürünü alabilecek veya 
anlayabilecek nitelikte olmayabilir.  
Sonuç olarak, bir markanın başarısı 
için hedef kitlenin doğru belirlenmesi 
çok önemlidir. Ürün ve hizmetin 
oluşumundan fiyatlandırılmasına, 
markalamasından iletişimine kadar 
tüm süreçler hedef kitle özelliklerine 
göre yapılarak; para, zaman ve emek 
kaybı, daha kârlı, daha yüksek hacimli 
satışlar yapılması sağlanır. Hedef 
kitlenizi bilmek, müşterilerinizle 
iletişim kurmak için doğru mesajları 
ve içeriklerinizi hedef kitlenizin 
görmesinin en muhtemel olduğu 
alanlara yerleştirmenize yardımcı 
olur. Tüm bunlar hep birlikte 
sürdürülebilir bir başarıya sahip 
markanızı oluşturacaktır.  


