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ÖZ 

SPONSORLUĞUN MARKALAġMAYA OLAN KATKISI: SAĞLIK 

SEKTÖRÜ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

Şeyda Hatunoğlu 

Yüksek Lisans Tezi 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı 

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi. Ezgi Eyüboğlu 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 

Sponsorluk, günümüzde markaların tüketicilere ulaşmak için kullandığı 

yöntemlerden birisidir. Sağlık sektöründe reklam yasağı olması sebebiyle bu sektördeki 

markalar sponsorluk faaliyetlerine yönelmektedir ve sponsorluk son yıllarda yaygın bir 

biçimde tercih edilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı sponsorluğun markalaşmaya 

olan katkısını sağlık sektörü özelinde incelemektir. Medical Park, Liv Hospital ve 

Acıbadem sağlık gruplarındaki 3 yöneticinin katılımıyla yarı yapılandırılmış mülakat 

görüşmeleri yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre sağlık markalarının spor 

sponsorluğu; marka kimliği, marka bilinirliği, marka imajı ve marka değeri gibi 

konularda etkili olmak suretiyle markalaşmaya olumlu yönde katkı sağladığı 

görülmektedir. Sponsorluğun markaların pazarda daha iyi bir konuma gelmesi açısından 

fayda sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Marka, Markalaşma, Sponsorluk, Spor Sponsorluğu, Sağlık 

sektörü. 
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ABSTRACT 

CONTRIBUTION OF SPONSORSHIP TO BRANDING: AN 

INVESTIGATION ON HEALTH SECTOR 

Şeyda Hatunoğlu 

Master Thesis 

Public Relations and Publicity 

Marketing Communications 

Advisor: Asst. Prof. Ezgi Eyüboğlu 

Maltepe University Graduate School of Social Sciences , 2019 

 

Sponsorship is one of the methods which used by brands to reach consumers. 

The brands in health sector tend to sponsorship activities because of forbidden and 

sponsorship has been widely preferred in recent years. The main purpose of this study is 

to investigate the contribution of sponsorship to branding on the health sector. Semi-

structured interview were conducted with 3 participants who are managers in Medical 

Park, Liv Hospital and Acıbadem health groups. According to obtained results, sport 

sponsorship in health brands have a positive contribution to branding in terms of brand 

identity, brand awareness, brand image and brand value. It is concluded that 

sponsorship is beneficial for brands to gain a better position in the market. 

Keywords: Brand, Branding, Sponsorship, Sports sponsorship, Health sector.
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ  

Pazarlama kavramı insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahiptir. İlk insanlarla 

birlikte insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için üretmeye ve tüketmeye 

ihtiyaçları vardır. İnsanlar sosyal varlıklardır ve diğer insanlarla bir arada yaşadıkları 

için yardımlaşarak hayatlarına devam ederler. Bir insanın tek başına hayatta kalabilmesi 

oldukça zordur ve insan yapısına da aykırı bir durumdur. 

İnsanlar kendi toplumlarını oluşturup, toplumlarının içinde üretilen ürünlerin 

satışa çıkacağı pazarlarda tüketicilerle ilk günden itibaren bir alışveriş durumu söz 

konusu olduğu için pazar, pazarlama gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde ise pazarlama konusunda profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç 

duyulmaktadır. Teknolojinin hızlı gelişimi, yerel pazarların küresel pazarlara döndüğü 

bir dönemde, ürünün birden çok ikamesinin bulunduğu koşullarda ürünlerinin satışını 

gerçekleştirip kar elde etmek isteyen işletmelerin pazarlama iletişimi konusunda 

becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bu çalışmada, pazarlama iletişimini kullanarak 

pazarda farklılaşıp bir marka olma yolunda olan firmaların markalaşarak piyasada nasıl 

tutundukları konularına yer verilmiştir.  

Sağlık sektöründe de diğer sektörler de olduğu gibi birincil hedef kar elde 

etmektir. Markalar isimlerini duyurabilmek için çeşitli pazarlama iletişimi kanallarından 

faydalanırlar. Bu kanallardan en yaygın kullanılanlarından biri de reklamdır. Sağlık 

sektöründe reklam yasağı olduğu için markalar bu pazarlama iletişimi kanalından 

yoksun bırakılmıştır. Sağlık sektöründeki markalar ise reklam yasağına alternatif yol 

olarak sponsorluğu kullanmışlardır. Rekabetin her sektörde yer edindiği günümüz Pazar 

piyasalarında sağlık sektöründe de oldukça ciddi bir rekabet ortamı oluşmuştur. 

Markalar, sporun büyük kitlelere ulaşmadaki başarısını keşfettiklerinde spor 

sponsorluğu yaparak markalaşma yolunda sağlam adımlar atmışlardır. Spor sponsorluğu 

ile reklam yasağına çözüm bulmuşlardır ve geniş kitlelere de markalarını 

duyurmuşlardır.  
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1.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı; spor sponsorluğunun, sağlık sektöründeki reklam 

yasağından dolayı markalaşma için olan önemi anlatılmıştır. Medical Park, Liv Hospital 

ve Acıbadem sağlık grupları örnekleri ele alınarak; spor sponsorluğunun markalaşmaya 

olan katkıları incelenmiştir. Araştırmada bu sağlık gruplarının seçilmesinde etken 

ülkemizdeki en yaygın sağlık grupları olması olmuştur. Ülke genelinde 29 hastane ile en 

yaygın hastane ağına sahip Mlp Care ve sonrasında 22 hastane ve 14 tıp merkezi ile 

Acıbadem sağlık Grubu yer almaktadır. Sağlık sektöründe ülkemizdeki en yaygın olan 

bu sağlık kuruluşlarının elde ettikleri bu başarılarda spor sponsorluğunun önemini 

vurgulamaktadırlar. Bu nedenle araştırmada sponsorluğun markalaşmaya olan 

katkılarının ortaya koyulması amaçlanmaktadır. 

1.2. AraĢtırmanın Önemi  

Türkiye'de en yaygın sağlık grupları olan Medical Park, Liv Hospital ve 

Acıbadem sağlık grupları örnekleri ele alınarak yapılan bu araştırma, spor 

sponsorluğunun markalaşma yolundaki önemini ortaya koyarak diğer sağlık gruplarına 

ilham vermesi bakımından önem arz etmektedir. Bu sağlık kuruluşlarının markalaşma 

yolunda adım adım ilerlemesinde kullanmış olduğu pazarlama iletişimi kanallarından 

sponsorlukla ilgili yapmış oldukları çalışmalar sponsorluk ve pazarlama bölüm 

yöneticileri ile görüşülerek, reklam yasağı olan sağlık sektöründe markalaşmaya 

gidilmesi için en etkili yöntemin sponsorluk ilişkileri olduğu görülmüştür. 

 

1.3. AraĢtırmanın Yöntemi  

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Ülkemizde en yaygın hastaneleri olan ve spor sponsorluğu 

yapan ve bu sponsorlukların markalaşmalarına etkisi olduğu gözlemlenen 3 sağlık 

grubunun sponsorluk ve pazarlama bölüm yöneticileri ile görüşülmüştür. 
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1.4. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sınırlılıkları aşağıda görüldüğü şekilde sıralanmıştır: 

Araştırma, Ülkemizdeki en yaygın 3 sağlık grubunun sponsorluk ve pazarlama 

biriminin yöneticileri ile yapılan nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme 

yöntemi doğrultusunda oluşturulmuştur. Dolayısıyla araştırmacıların verdiği yanıtlarla 

sınırlıdır. 

Ülkemizde en yaygın hastaneleri olan ve spor sponsorluğu yapan sağlık grupları 

ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır, bu araştırmada 3 sağlık grubunun sponsorluk 

ve pazarlama birim yöneticileri ile yapılan görüşmelerden yararlanılmıştır. 

Sosyal bilimler alanındaki çalışmaların deneyselliğe dayanmamasından doğan sınırlılık 

bu çalışma için de geçerlidir. 

 

1.5. AraĢtırmanın Problemi (Sorunsalı)  

Katılımcıların bünyesinde yer aldığı işletmeler, marka bilinilirliğini artırmak ve 

kurumsal kimliklerini güçlendirmek için spor sponsorluğunu kullanmaktadır. 

Ülkemizde sağlık pazarlamasında olan birçok reklam yasağından dolayı, markayı göz 

önünde tutmak adına spor sponsorluğunu tercih etmektedirler. 

Bu bağlamda çalışmanın temel problemi; reklam yasağı olan bir sektörün 

markalaşabilmesi adına pazarlama iletişiminden özellikle sponsorluk, spor sponsorluğu 

kullanılarak markalaşma yolunda nasıl ilerlendiği anlatılmıştır. 
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BÖLÜM 2. MARKA VE MARKALAġMA HAKKINDA TEMEL 

BĠLGĠLER 

Marka olmak, rakiplerin bir adım önüne geçmektir. Bu tutum tüm sektörlerde 

geçerli olduğu gibi sağlık sektörü için de geçerlidir. Markalaşarak, sunulan hizmetin 

etkin ve faydalı olması sağlanmaktadır. Marka ve markalaşma hakkında temel bilgilerin 

araştırıldığı bu kısımda marka kavramı ve tarihsel gelişimi, markalaşma, markayla ilgili 

kavramlar, marka yönetimi ve markalaşmaya olan etkileri, marka stratejileri konularına 

ilişkin açıklamalar getirilmektedir. 

2.1. Marka Kavramı ve Markanın Tarihi GeliĢimi 

Marka ile ilgili muhtelif tanımlamalar literatürde oldukça geniş bir yere sahiptir. 

Bu bölümde genel olarak kabul gören tanımlara yer verilmiştir. 

Yalın bir tanımda marka “işlevsel ve duygusal kazançlar, nitelikler, kullanım 

tecrübeleri, ikonlar ve simgeler bütünü” şeklinde açıklanmıştır (Kurtbaş, 2016, s.77). Bu 

tanım, markanın tüketicinin zihninde canlanan simgelerin/sembollerin tamamının marka 

kavramını oluşturduğunu ifade etmektedir. 

“Marka bir firma veya firma grubunun mal ve hizmetlerinin belirlenmesi ve 

rakiplerinin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir isim, terim, işaret, 

sembol veya dizayn veya bunların bileşimidir” (Çakmak ve Özkan, 2015, s.204). 

Görüldüğü üzere marka kavramı ürün sahibinin diğer rakiplerinden ayırt edilmesini 

sağlayacak işaretler bütünü niteliği taşımaktadır ve yapılan tanımda markanın ürün veya 

hizmetler açısından ayırt edilmeye olan etkileri odak noktasında yer almaktadır.  

Tüketiciler açısından marka; tüketiciye güven vermekte, tüketicinin ürünü 

tanımasını sağlamakta, tüketiciye ürünle ilgili bilgi vermekte, tüketici için koruyucu bir 

rol üstlenmektedir (Gürbüz ve Doğan, 2013, s.242). Markanın bu ve benzer yöndeki 

etkileri markanın kapsamının tüketici odaklı bir bakış açısı aracılığıyla açıklanmasında 

önemli bir yere sahiptir. 
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Markayla ilgili yapılan tanımlayıcı açıklamaların yanı sıra ürünle marka 

arasındaki farklar marka kavramının anlaşılmasında yardımcı rol üstlenmektedir. 

Aşağıdaki tabloda marka ve ürün karşılaştırması yapılmıştır. 

 

Tablo 1. Marka-Ürün Kıyaslaması 

Kaynak: Özüpek ve Diker, 2013, s.102. 

Tablo 1’de yer alan bilgilere göre marka oluşturulurken ürün üretilir ve bu husus 

marka-ürün kıyaslamasında temel ayrım noktasıdır. Bunun yanı sıra marka kalıcı iken 
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üründe şekil ve nitelikler vardır, yani marka gibi kalıcı değildir. Markanın statü 

göstergesi olma yönü öne çıkarken ürünün fiziksel açıdan fayda sağlama yönü ön 

plandadır. Markanın bir kişiliği varken ürün fiziksel bileşenlerden oluşmaktadır. Ek 

olarak marka duygulara (yani zihnin sağ tarafına) hitap etmekteyken ürün zihnin sol 

tarafına hitap etmektedir. 

Etkili bir marka, tüketicinin zihninde yer edinmelidir. Markanın tüketicinin 

zihninde yer edinmesinde semboller, logo, markanın şekli, markanın tercih ettiği renk, 

marka ismi gibi hususlar etkili olmaktadır (Kılıç ve Altay, 2018, s.673). Bunlar aynı 

zamanda markayı meydana getiren bileşenler arasında yer almaktadır. 

Farklı disiplinlerin ilgi alanında yer alması, marka kavramını günümüzde önemli 

bir konuma getirmektedir. Marka, stratejik kararların alındığı bir kavram niteliği taşır. 

Özellikle işletme yöneticileri ve pazarlamacılar açısından marka stratejik kararlar alanı 

olarak ifade edilmektedir (Özgüven, 2010, s.141). Bu durum, günümüzde rekabet 

edebilmek için güçlü bir marka meydana getirmenin gerekmesiyle yakından ilişkilidir. 

Markanın pek çok işlevi bulunmaktadır. Bu işlevler arasından öne çıkanlar ve 

işlevlerin etkileri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Tablo 2. Markanın İşlevleri ve Etkileri 

 

Kaynak: Ceylan, 2010, s.36. 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere markanın tanımlama işlevi ürün veya hizmetin 

tüketici tarafından hızlı bir şekilde tanınmasını sağlamaktadır. Markanın pratiklik işlevi, 

satın alma sürecinde tüketicinin zaman kaybetmesine engel olmaktadır. Garanti 

işlevinde marka, tüketicinin ürün ya da hizmet kalitesinden emin olmasını 

sağlamaktadır. Markanın optimizasyon işlevi, en iyi performans elde edileceği 

güvencesiyle ilgilidir. Kendini ifade etme işlevi aracılığıyla markayı tercih eden kişiler 

kendisini çevresine karşı daha iyi ifade edebilmektedir. Markanın devamlılık işlevi 

doyum hissi meydana getirmekte iken keyif işlevi markanın çekiciliğinin hissedilmesi 

şeklinde etkili olmaktadır. Markanın etik işlevinde ise markanın sosyal sorumluluk 

anlayışı ortaya koyulmaktadır. Tüm bu işlevler, tüketicilerin vereceği açısından 

markanın ne şekilde ve ne düzeyde etkili olduğunu göstermesi bakımından ayrı ayrı 

önemlidir. 

Günden güne daha fazla markanın ortaya çıkması ve pazarın giderek büyümesi, 

işletmelerin müşterilerin tercihi olmalarını ve daha önceden kendisini tercih müşterileri 

elde tutmaya devam etmeyi güçleştirmektedir (Kalyoncuoğlu, 2017, s.384). Bu durum 

markanın geçmiş dönemlere göre daha önemli bir konuma gelmesini sağlamaktadır. 

Markanın tarihi süreçteki gelişiminde bu yöndeki gelişmeler belirleyici bir rol 

oynamaktadır. 

“İşletmeler tarafından piyasaya sunulan markaların sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Marka sayısının artması, markaları giderek önemsizleştirebilmektedir” 

(Aydın, 2016, s.126). Yakın dönemde yaşanan bu gelişmeler markanın tarihi süreçteki 

gelişimi açısından kritik bir öneme sahiptir. Rekabet düzeyinin artmasıyla birlikte 

markaların bulundukları konumu korumaları zorlaşmakta, buna ek olarak her geçen gün 

daha fazla marka pazarda yer almaktadır. Tüketicinin çok sayıda alternatifinin 

bulunması, markanın tarihi gelişimi ve bugün ulaştığı konum açısından etkisini 

göstermektedir. 

Amerikalıların “burning their mark” şeklinde bir kalıpları vardır. Bu kalıp, 

yakarak belirlemek anlamına gelmektedir. Kalıbın dile nerden geçtiği araştırıldığında 

ise 19. yy’da, Amerikalı çiftçilerin, hayvanlarının diğer çiftçilerin hayvanları ile 

karışmaması için işaretlemeye ihtiyaç duyduklarını ve hayvanlarına işaretler koyarak 

birbirlerinden ayırt ettikleri anlaşılmıştır. Bu işaretleme olayı en çok alıcıların işine 
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yaramış, onlara fayda sağlamıştır. Hangi hayvanın hangi çiftlikte ne koşullarda 

yetiştirildiğini bu sayede alıcılar çok kolay şekilde anlayabilmekte ve istedikleri kalitede 

hayvanı en uygun fiyatla bu sayede satın alabilmektedir. Daha sonralarda ise işaretlenen 

bu hayvanların diğer hayvanlara göre daha çok talep edildiği görülmüş, hatta aynı 

standarttaki diğer hayvanlardan çok daha yüksek fiyata satıldıkları olmuştur. Görüldüğü 

üzre markalaşmanın temellerinin atıldığı ilk anlardan itibaren marka olmanın faydasını 

hem üreticiler hem de tüketiciler görmeye başlamıştır. 

Markalaşmanın en temeline, içine, özüne bakıldığında görülen her zaman aynı 

olur, değişmez bir farklılaşma çabası markalaşmayı başlatır ve başından sonuna kadar 

bu amaçla diğerlerinden ayrılır. 

Arkeologların yapmış oldukları arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkan bulgulara 

göre ise markalaşmaya dair izler M.Ö. 2. yüzyılda Antik Yunan dönemine kadar 

uzanmaktadır. Zeytinyağı üreticileri, ürettikleri zeytinyağlarını koyacakları küpleri diğer 

zeytinyağlardan ayırt etmek için farklı tasarımlarda küpler yaptırarak markalaşmaya 

gitmişlerdir. 

Yakın tarihe bakıldığında yakın geçmişte marka kavramı ilk olarak nerede 

karşılaşıldığı incelendiğinde ise neredeyse her konuda dengeleri değiştiren tüm dünyayı 

etkisi altına alan ve eskisinden koparan sanayi devrimi ile karşılaşılmaktadır. Sanayi 

devrimi sonrasında Amerika üretiminde, seri üretime geçilmiştir. Amerikadaki firmalar 

seri üretimle ürettikleri ürünlerini satacakları pazar arayışına girmişlerdir. Seri üretimle 

üretilen ürünler eskisine göre oldukça fazlaydı ve daha önceden işlem gördükleri 

pazarlar artık bu üreticilere yeterli gelmiyordu. O yüzden yeni pazar arayışları içine 

girdiler. Seri üretimle üretim yapan firmaların en büyük engeli yerel ürünlerdi. 

Tüketiciler bu yeni üretilen ürünlere karşı yabancılardı ve tüketicilerin yerel 

pazarlardaki yerel ürünlere rağbet etmesinin en temel sebebi ürünleri tanıyor, biliyor ve 

güveniyor olmasıydı. Markalama çalışmaları bu bağlamda önem kazandı ve firmalar 

markalamaya hızla başladılar. Tüketicinin güvenini marka olarak kazanmayı 

hedeflediler. Tüketiciler marka olan ürünleri kullanmaya başlayıp denedikçe ürünlere 

olan güvenleri oluştu ve gitgide talep eder oldular. Seri üretim mallar bu sayede yerel 

pazarlardaki yerel ürünlerle rekabet edebilir hale gelmiş oldu. 
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Markanın tarihi süreçte yaşadığı gelişimle birlikte günümüzde yalnızca kaliteli 

bir ürünün üretilmesi ya da iyi bir hizmetin sunulması markalar için yeterli 

olmamaktadır. Markanın markaların ürün ya da hizmetlerine çeşitli değerler eklemeleri 

gerekmektedir. Tüketiciler açısından markaların yaşam tarzına göre tasarlanması, 

müşteri değeri meydana getirmesi, duyulara hitap etmesi gibi hususlar maddi 

özelliklerin önüne geçmiştir (Eren ve Ergen, 2012, s.4457) ve bu husus markanın tarihi 

gelişim sürecinin ardından ulaştığı noktayı ortaya koymaktadır. 

2.2. MarkalaĢma 

Üreticiler, tüketicilerin zihninde yer edinmeyi, bu sayede tüketiciler tarafından 

düzenli bir şekilde tercih edilmeyi hedeflemektedir. Üreticilerin tüketicilerin zihninde 

yer edinmesi ve rakiplerden farklı bir yerde konumlanabilmeleri için markalaşma 

çalışmaları yapması şarttır (Taşçı ve Baş, 2018, s.711). Çünkü marka, tüketicinin 

vereceği kararı yönlendirmekte ve tüketicinin algısını etkilemektedir. Dolayısıyla 

markalaşma çalışmalarına yoğunlaşılması, günümüz rekabet ortamında üst sıralarda yer 

alabilmek adına işletmeler (üreticiler) açısından olmazsa olmazdır. 

Markalaşma sürecinde atılması gereken adımlar aşağıdaki şekil üzerinde 

gösterildiği gibidir. 
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ġekil 1. Markalaşma Sürecinde Atılan Adımlar 

Kaynak: Durmaz ve Ertürk, 2016, s.91. 

 

Şekil 1’de yer alan hususlar markanın yönetilmesi sürecinde alınan kararları 

içermektedir ve bu yönüyle markalaşma sürecinin aşamaları olarak ele alınmıştır. Buna 

göre markalaşma sürecinin ilk aşamasında pazarı belirleme, pazar bölümlendirme, 

rakiplerin pozisyonları, trendler hakkında çalışılmalıdır ve bunlar pazar analizi aşaması 

olarak adlandırılmaktadır. İkinci aşama olan marka durum analizinde marka kişiliği 

belirlenmelidir. Markalaşma sürecinin üçüncü aşaması olan gelecekteki pozisyonu 

hedefleme gereğince gelecekteki girişimler tasarlanmalı ve marka stratejisi 

oluşturulmalıdır. Bireysel unsurların karışımı ve test pazarları girişimlerinin yer aldığı 

dördüncü aşama ise markalaşma sürecinde yeni seçenekleri test etme aşamasıdır. 
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Markalaşma sürecinin beşinci aşaması performans planlama ve değerlendirmedir. Bu 

aşamada yürütülen faaliyetler ise harcamaların seviyesini belirleme, önerilen aktivite 

tipini değerlendirme ve karşı hedefleri ölçme şeklindedir. Tüm bu adımlar, markalaşma 

sürecinin başarılı olup olmadığının belirleyici olarak görünmektedir. 

Günümüzde, piyasada çok sayıda rakip firmalar vardır ve bu firmalar ikamesi 

olan ürünler kategorisinde birbirleri ile rekabet içindedirler. İşte bu noktada rakiplerin 

arasından sıyrılıp pazar da öncü firma olmak istiyorsak marka olmaya ve markalaşmaya 

önem vermeliyiz. Marka olursak eğer rakiplerden bi tık önde olup ürünlerimizin 

satışında istediğimiz rakamlara ulaşabiliriz. Markalaşma yolunda ise bize en büyük 

desteği pazarlama iletişimi sağlayacaktır. 

Markalaşma, pek çok çalışmanın yapıldığı bir alandır ve yoğun çaba gerektirir. 

Markalaşmanın başlıca özellikleri ise aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır (İnaç ve 

Yacan, 2018, s.319): 

i. Telaffuzu kolay bir marka ismi seçilmelidir. 

ii. Markanın özgünlüğü sağlanmalıdır. 

iii. Kalite konusunda tereddüte yer verilmemelidir. 

iv. Markalaşma, markanın özgünlüğü ve farklılığını ortaya koyacak şekilde 

sürdürülmelidir. 

v. Markanın temsil ettiği işletme/işletmelerin tüketici tarafından erdemli olarak 

algılanmasına özen gösterilmelidir. 

vi. Olumlu bir marka imajı oluşturulmalıdır. 

vii. Markanın çalışanlarının markayı yansıtması sağlanmalıdır. 

viii. Uluslararası pazarlarda yer almayı hedefleyen bir marka için evrensel olarak 

anlaşılabilirlik öne çıkmaktadır. 

ix. Markalaşma çalışmalarında marka ve müşteri arasında çift yönlü iletişime 

önem verilerek ilerleme kaydedilmelidir. 

 

Sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere markalaşma, bir yandan tüketicinin 

zihninde markanın olumlu şekilde yer edinmesini sağlamalı, bir yandan tüketicinin istek 

ve istiyaçlarına yüksek kaliteyle yanıt verebilmeli, bir yandan da markanın soyut 
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yönleriyle tüketicinin zihninde rakiplerden ayırt edilmesini sağlamalıdır. Markalaşma 

kapsamında yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koyması bakımından değinilen 

her bir husus dikkate alınmalıdır. 

Markalaşma, tüketiciler açısından bir ürün ya da hizmetin benzerlerinden ayırt 

edilmesi yöntemi olarak ifade edilmektedir (Bilsel Engin, 2016, s.278). Bu yönüyle 

markalaşma için temel odak noktasının rakiplerden en hızlı ve en kolay şekilde ayırt 

edilmeyi sağlamak olduğu söylenebilir. Markalaşma çalışmalarında bunun 

sağlanabilmesi için özgünlük, yani bir markanın sahip olduğu özgün değer ön plana 

çıkmaktadır. Rekabet düzeyinin oldukça yüksek olduğu, hemen her sektörde 

tüketicilerin çok sayıda marka alternatifinin bulunması sebebiyle markanın özgün bir 

değer ortaya koyması kolay olmayacaktır. Ancak özgün değerin markalaşmanın başarı 

düzeyini yansıtması sebebiyle üreticilerin üzerinde önemle durduğu bir konu niteliği 

taşıdığı söylenebilir. 

Marka olmayı, markalaşmayı önemsemeyen firmalar da vardır. Bu firmalar 

ürettikleri malların bir markası olmasa da satılacağına pazarda tutunacaklarına 

inanmaktadırlar. Markaya gereken değer vermeyip ürünlerinin alıcıların istediklerine 

cevap verecek niteliklere sahip olduklarını düşünürler. Aslında haklılık payları da yok 

değildir. Sattıkları ürünün, alıcıların istedikleri niteliklere sahip olması, üreticilerin 

rehavete kapılmasını sağlayabilmektedir. Şöyle ki, üreticiler, ürettikleri ürünlerine 

güvenmektedir. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir fakat üreticiler, 

ürünlerine güvenip, pazarlama iletişiminden faydalanmaz, iyi olanı ürettik ve satılır 

düşüncesine girerlerse, ürünleri iyi olmasına rağmen satış oranları bekledikleri 

rakamlara ulaşamaz. 

2.3. Markayla Ġlgili Kavramlar 

Markayla ilgili kavramlar konusunda marka kimliği, marka sadakati, marka 

kişiliği, marka imajı ve marka değeri kavramları açıklanmaktadır. 
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2.3.1. Marka Kimliği 

Dünya üzerinde milyarlarca insan vardır. Bu insanların hepsi birbirinden 

farklıdır. İnsanlar kendilerine özgüdür. Markaların da tıpkı insanlar gibi kimlikleri 

vardır ve o markaların kimlikleri de kendilerine özgü, diğerlerinden farklı olduklarını 

gösterir. Markalaşmayla ulaşılmak istenen amaç, diğer ürünlerin arasından sıyrılıp farklı 

yönlerini göstererek o ürünlerin yanında ayırt edilebilir olmaktır. Ayırt edilen, 

farklılaşan ürünün ise bir kimliği olur ve alıcıların aklına düştüğünde o ürün kimliğiyle 

hemen tanınır, ayırt edilir ve fark edilir. Marka kimliği, tüketici ile marka arasındaki 

kurulan ilişkiye dayalı olarak ortaya çıkan çağrışımların tamamını ifade etmektedir 

(Dölaslan, 2012, s.4). 

Marka kimliği planı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi oluşturulmaktadır. 
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ġekil 2. Marka Kimliği Oluşturma 

Kaynak: Cıvdı, 2015, s.19. 

Şekil 2’de yer alan bilgilere göre marka kimliği oluşturulurken stratejik marka 

analizleri yapılmakta, bu kapsamda müşteriler ve rakipler analiz edilmektedir. Marka 

kimliği meydana getirirken saygınlık, değer önermesi gibi adımlarla marka-müşteri 
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ilişkisi kurulmalıdır. Markanın ürün, kurum, kişi ve sembol olarak farklı boyutlarına 

göre değerlendirilmesi marka-müşteri ilişkisi açısından belirleyici olmaktadır. Marka 

kimliği uygulama sisteminde ise markanın konumu, uygulamalar ve izleme gibi 

girişimler ön plana çıkmaktadır. Marka kimliğinin oluşmasında etkili olan çok sayıda 

faktör olduğunu göstermesi bakımından şekil üzerindeki bilgiler önemlidir. 

Marka kimliği, markanın tüketici zihninde yer edinme biçimini etkilemektedir. 

Heyecan veren ve hedonik kimliği olan markalar, tüketicilerin dikkatini daha fazla 

çekmektedir (Torlak, Doğan ve Özkara, 2014, s.150). Bu nedenle tüketicilerin daha 

fazla tercih ettiği bir marka olabilmek adına markanın karakteristik niteliklerini yansıtan 

bir kimliğin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. 

  

2.3.2. Marka Sadakati  

Sadakat, tüketicinin markayla ilgili olumlu deneyimleriyle ortaya çıkan bağlılığı 

ifade etmektedir (Erbaş, 2016, s.387). Marka sadakatinin varlığı durumunda 

tüketicilerin markayı gelecekte tekrar tercih etme olasılıkları yüksektir. Dolayısıyla 

markaların faaliyetlerindeki öncelikli hedeflerinden birisi de tüketicilerde markaya dair 

bir sadakat oluşturmaktır denilebilir. 

Marka sadakati açıklanırken marka sadakati piramidinden yararlanılmaktadır. 

Marka sadakati piramidi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir.

 

ġekil 3. Marka Sadakati Piramidi 

Kaynak: Çokyaşar, 2019, s.16. 
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Marka sadakati piramidine göre ilk aşamada markaya karşı sadakat yoktur ve 

tüketicilerde fiyata karşı hassasiyet bulunmaktadır. İkinci aşamada, markayı tercih 

etmesi sebebiyle memnuniyet duyan müşterinin tercihlerini değiştirmesine gerek 

olmadığı düşüncesi öne çıkmaktadır. Bir sonraki aşamada marka müşteri 

memnuniyetinin etkisiyle değişme maliyetleri kendisini göstermektedir. Sadakat 

piramidinin dördüncü basamağında ise markayı beğenen ve marka dostu olarak 

nitelendirilen müşteriler ortaya çıkmaktadır. Piramidin son aşaması ise sadık alıcıları 

içermektedir. 

Marka sadakatinin varlığı, müşterinin markayla olan ilişkisini devam ettirme 

konusundaki isteğini açıklamaktadır. Marka sadakati yalnızca markanın ürünlerini 

tekrardan satın alma isteğiyle sınırlı olmayıp markaya karşı psikolojik olarak bağlılık 

hissedilmesini içermektedir (Önem, 2018, s.611). Sadık müşteriler, markayı tercih 

etmekle kalmayıp çevrelerine markayı önermek suretiyle markanın tanıtımının 

yapılmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

2.3.3. Marka KiĢiliği 

Son yıllarda markayla ilgili kavramlar arasında sık sık karşılaşılan marka 

kişiliği, markanın açıklanmasında öne çıkan soyut değerlerden bir tanesidir. İnsanların 

birer kişilikleri olduğu gibi markaların da bir kişiliğe sahip oldukları düşüncesi, marka 

kişiliği kavramının ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle 2000’li yıllara 

doğru gelinirken (hala da devam eden) marka sayısının büyük bir hızla artış 

göstermesiyle birlikte markaları birbirinden ayırt edecek niteliklere olan yönelim de 

artış göstermiştir. Marka kişiliği, bir markayla ilişkilendirilen insani özellikler şeklinde 

açıklanmaktadır (Yener, 2013, s.90). Bir markanın tüketici için neyi ifade ettiğinin 

tespit edilebilmesi noktasında marka kişiliğinin yardımcı rolleri bulunmaktadır. Marka 

kişiliğinin bu yönü, aynı zamanda markanın tüketiciler için ayırt edici yönlerinin 

anlaşılmasına katkı sağladığını göstermektedir.  

Marka kişiliği beş temel boyuttan oluşmaktadır. Marka kişiliğinin boyutları 

aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. 
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ġekil 4. Marka Kişiliğinin Boyutları 

Kaynak: Kiracı ve Kocabay, 2017, s.14. 

Şekil 4’te görüldüğü üzere marka kişiliği; samimiyet, coşku, ustalık, seçkinlik ve 

sertlik boyutlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Marka kişiliğinin samimiyet 

boyutunda dürüstlük, aile yönlü olma, arkadaş canlısı ve neşelilik, duygusallık, 

pratiklik, orijinallik gibi hususlar öne çıkmaktadır. Coşku boyutu ise atılganlık, modern 

olma, heyecan verme, soğukkanlılık, hayal gücü, bağımsızlık, eşsiz ve güncel olma 

şeklinde bir içeriğe sahiptir. Güvenilirlik, çalışkan olma, bilimselliğe dayanma, liderlik, 

kurumsal olma, uzmanlık gibi unsurlar marka kişiliğinin ustalık boyutunu 

oluşturmaktadır. Marka kişiliğinin seçkinlik boyutunda ise üst sınıf, cazibe, gösteriş, 

sevimlilik, feminen ve düzgünlük hususları yer almaktadır.  Marka kişiliğinin sertlik 

boyutunda yer alan unsurlar ise güçlü olma, batılılık, maskülen olma ve dışsallık 

şeklinde sıralanmaktadır. Marka kişiliğinin pek çok farklı unsurun bir araya gelmesiyle 
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ortaya çıktığı ve oldukça geniş bir kapsamının bulunduğunu göstermesi bakımından 

değinilen hususlar önemlidir. 

Marka kişiliği, marka ile insan karakteristiği arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Tüketiciler, tercih ettikleri markalara insanlarda olan özellikleri yakıştırmakta ve marka 

kişiliği gelişmektedir. O halde marka kişiliğinin zaman içerisinde değişiklik 

gösterebileceği değerlendirmesinin yapılması yanlış olmayacaktır. Çünkü tüketicilerin 

markaya uygun gördükleri kişilik özellikleri, değişkenlikler gözlenen bir konudur 

(Erciş, Yavuz ve Türk, 2017, s.47). 

2.3.4. Marka Değeri 

Bir markanın sahip olduğu değer, markayla ilgili diğer kavramlarda olduğu gibi 

tüketicinin düşüncelerine göre şekillenmektedir. Başka bir deyişle marka değeri 

özneldir.  Marka değeri denildiğinde markaya dair pozitif düşünceler, marka isminin 

markaya kattığı ek değer, algılanan kalite, marka bağlılığı gibi konular akla 

gelmektedir. Bir markanın sahip olduğu değer müşteriler için markayı çağrıştıran 

hususları içermektedir (Taşcı ve Baş, 2018, s.712). 

Marka değerini oluşturan boyutlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 
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Tablo 3. Marka Değerinin Boyutları 

 

Kaynak: Papatya, Papatya ve Hamşıoğlu, 2015, s.43. 

Tablo 3’te yer verilen hususlar marka değeri açıklanırken değinilenleri destekler 

niteliktedir. Buna göre marka değeri; marka bağlılığı, marka farkındalığı, marka 

çağrışımı ve algılanan kalite boyutlarından oluşmaktadır. Bağlılık müşterinin olumlu 

hislerini, farkındalık rakipler arasından kolayca seçilmesini, çağrışım (ya da 

ilişkilendirme) müşterinin zihninde markaya yüklenen anlamları, kalite ise tüketicinin 

zihninde markanın nitelik seviyesini ifade etmektedir.  

Günümüzde marka değerini önemli hale getiren temel faktörler aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır (Özgüven, 2010, s.142-143): 

 

i. Marka değeri, marka hakkında müşteri algılarını yansıtır. 

ii. Marka değeri, marka sadakati oluşmasında etkilidir. 

iii. Marka değeri, işletmeyi pazarda olduğundan daha değerli bir noktaya 

ulaştırmaktadır. 

iv. Marka değeri, kar oranlarını artırmak için bir fırsattır. 
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v. Marka değeri, tüketicinin farklı şartlarda markayı hatırlamasını sağlar. 

vi. Marka değeri, markaya karşı bağlılık oluşturur. 

vii. Marka değeri, iyi bir imaj oluşturulması için itici bir güçtür. 

 

2.3.5. Marka Ġmajı 

“Marka imajı ürünün hedef kitlede oluşturduğu duygusal ve estetik izlenimlerin 

toplamı olarak tanımlanabilmektedir” (Kurtoğlu ve Sönmez, 2016, s.1129). Bu 

tanımdan hareketle marka imajı için tüketici ile marka arasında kurulan duygusal bağın 

yansıması niteliği taşıdığını söylemek mümkündür. Markanın sahip olduğu kimliğin 

tüketici tarafından algılanma biçim marka imajını ortaya çıkarmaktadır.  

Tüketici marka arasında duygusal bağ oluşması için uzun bir süreye ihtiyaç 

vardır ve buna paralel olarak marka imajı pek çok hususu barındırmaktadır. Aşağıdaki 

şekilde marka imajının içeriğinde yer alan başlıca hususlar açıklanmaktadır. 

 

ġekil 5. Marka İmajının Bileşenleri 

Kaynak: Yılmaz, 2010, s.17. 

Şekil 5’te yer alan bilgilere göre marka imajı; ürünün imajı, kullanıcının imajı, 

pazardaki diğer rakiplerin imajı, markanın pazardaki değeri, marka değeri (tüketici 

tarafından markaya biçilen değer), kurumsal imaj ve imaj dışı unsurları bileşenlerini 

içermektedir. Tüm bunlar, marka imajının çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendirilmesi 

gerektiğini göstermektedir. 
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Günümüzde tüketici için marka imajı karar vermedeki temel kriterlerden bir 

tanesidir. Bunun nedeni ise günümüz tüketicisinin ürün yerine marka imajını satın alma 

yaklaşımına sahip olmasıdır (Mert ve Yılmaz, 2018: 1196). Markayla ilgili olarak 

verilecek kararlarda marka imajının merkezi bir konumda yer aldığı söylenebilir. Bu 

nedenle markaların tüketicilerin gözünde iyi bir imaja sahip olma hedefini öncelikleri 

arasına almak durumunda kalmaları söz konusudur.  

Markalar (özellikle küresel ölçekte bilinen markalar) karakteristik özelliklere 

sahiptir. Bu özelliklere ilişkin bilgiler ve örnek markalar aşağıdaki tabloda gösterildiği 

gibidir. 

Tablo 4. Karakteristik Özelliklerine Göre Markalar 

 

Kaynak: Cıvdı, 2015, s.18. 

Tablo 4’e göre markaların kişilikleri/karakterleri yaratıcı, anaç, kahraman, asi, 

sihirbaz, masum, kaşif, bilge şeklinde içeriğe sahiptir. Markalar bu sayede yeni bir şey 

üretme, kontrol sağlama, cesurca hareket etme, gerektiğinde kuralları bozma, 
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bağımsızlığı koruma, kendini iyi hissetme, iyi vakit geçirme gibi özelliklere sahip 

olmaktadır. Dünyanın en çok bilinen markaları arasında yer alan markaların bu 

özellikleriyle ön plana çıkabildiği yukarıdaki tablo aracılığıyla anlaşılmaktadır. 

 İçinde bulunulan dönemin koşullarında işletmeler açısından hedef kitleyi 

oluşturan müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilmek, yani müşterileri 

memnun etmek son derece zordur (Kiracı ve Kocabay, 2017, s.13). İyi bir markaya 

sahip olmak bu konuda avantaj sağlayacağı için markayla ilgili kavramların her birisi 

ayrı ayrı önem ifade etmektedir.  

2.4. Marka Yönetimi ve MarkalaĢmaya Olan Etkileri 

Rekabet koşullarının giderek arttığı günümüz koşullarında markaların pazar 

payını artırmaları güçtür (Kurtbaş, 2016, s.82). Markaların pazardan yüksek pay elde 

edebilmeleri için iyi bir marka yönetimine ihtiyaçları bulunmaktadır. Marka yönetimi, 

markanın üretimden başlayarak tüketicilerin düzenli bir şekilde tercih ettiği markaya 

dönüşebilmelerine kadar olan tüm süreçleri içermektedir. 
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Markanın yönetilmesi süreci aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir. 

ġekil 6. Markanın Yönetilmesi Süreci 

Kaynak: Çeliktel, 2008, s.52. 

Şekil 6’ya göre marka yönetimi sürecinde tüketici yapısındaki değişimler 

(tüketicinin istek ve beklentileri) merkezi bir konumdadır. Bununla birlikte 

küreselleşme ve teknolojinin gelişmesi marka yönetimi sürecinde mutlaka göz önünde 

bulundurulması gereken hususlardır. Marka yönetimi sürecinde ilk olarak markalaşma 

stratejileri geliştirilmeli ve uygulamaya geçilmelidir. Marka ismi ve işaretleri 

belirlendikten sonra markalaşma kararları alınmalı ve marka tescili yapılmalıdır. Bir 

sonraki aşamada markayla ilgili konumlandırma stratejileri uygulanmalıdır. 

Konumlandırma kararları alındıktan sonra tanıtım stratejileri geliştirilmeli ve 

tüketicilere markayla ilgili mesajlar verilmelidir. Bu noktada reklam, halkla ilişkiler, 
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satış geliştirme ve diğer tanıtım faaliyeti şeklinde dört karar alanı bulunmaktadır. 

Belirtilen dört alandaki kararların ne şekilde uygulandığı değerlendirilmeli, yani 

markanın hedeflerini ne düzeyde gerçekleştirdiği ortaya koyulmalı ve marka yönetimi 

süreci sonlandırılmalıdır. Marka yönetimi sürecine dair değinilen bu hususlar, aynı 

zamanda rekabet koşulları ile pazarlama stratejilerinin odak noktasında olması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Stratejik marka analizinin yapılması, marka yönetimi açısından önemli 

noktalardan birisidir. Stratejik marka analizi gereğince dikkate alınması gereken temel 

hususlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Çifci ve Cop, 2007, s.72): 

i. Müşteri analizi yapılmalıdır (müşteri motivasyon belirleme, istek ve 

ihtiyaçları tespit etme bu kapsamda yer alan faaliyetler arasındadır). 

ii. Marka imajı ve marka kimliği ön plana çıkarılmalıdır. 

iii. Markanın güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulmalıdır. 

iv. İşletmenin değeri hakkında incelemelerde bulunulmalıdır. 

v. Ürünün kapsamı-katkıları-kalitesi-değeri hakkında inceleme yapılarak ürün 

olarak marka değerlendirmesi yapılmalıdır. 

vi. Yenilikçi girişimler yürütülmelidir. 

vii. Müşteri ilgisinin nasıl çekileceği belirlenmelidir. 

viii. Faaliyet alanı belirlenmelidir. 

ix. Dürüst bir yaklaşım sergilenmelidir. 

x. Görsel simgelerden yararlanılmalıdır. 

xi. Fonksiyonel faydalar ortaya koyulmalıdır. 

xii. Tüketiciye garantinin nasıl verileceği üzerinde çalışılmalıdır. 

xiii. Marka ile müşteri ilişkisini oluşturan noktalar ortaya koyulmalıdır. 

xiv. Marka kimliği odak noktasına yerleştirilmelidir. 

xv. Süreç içerisinde sırasıyla konumlandırma-uygulama-izleme şeklinde ilerleme 

kaydedilmelidir. 

 

Stratejik marka analizi yapılırken müşteri analizi, rekabet analizi, kişisel analiz 

ve marka kimliği başlıkları altında sıralanan faaliyetlerin yürütülmesi gerekmekte ve 
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beklenmektedir. Marka yönetiminin marka hedeflerine katkı sağlayabilmesi adına 

belirtilen konularda başarı sağlanması şarttır. 

Markayı sürdürme süreci, marka yönetimi ve markalaşma açısından oldukça 

önemlidir. Aşağıdaki şekilde markayı meydana getirme ve sürdürme sürecinin 

aşamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

ġekil 7. Markanın Oluşturulması ve Sürdürülmesi 

Kaynak: Samadov, 2013, s.199. 

Şekil 7’ye göre marka yönetimi, markanın oluşturulması ve sürdürülmesi ile 

ilgili konuları/süreçleri içeren bir kavramdır. Markanın oluşturulması ve sürdürülebilir 

hale getirilmesi noktasında marka vizyonu belirlenmelidir. Ardından markanın hedefleri 

ile örgüt kültürü arasındaki etkileşim dikkate alınarak faaliyetler tasarlanmalıdır. 

Markanın faaliyet gösterdiği alanda denetimler yapılması, markanın oluşturulması ve 

sürdürülmesi ile ilgili kritik noktalardan birisidir. Markanın niteliğinin belirlenmesi, bu 

süreçte dikkate alınması gereken bir başka husustur. İç uygulamalar ile marka 

kaynakları, marka yönetimi ile ilgili faaliyetlere dair belirleyici rollere sahip konular 

arasında yer almaktadır. Günümüzde sürdürülebilirliğin ne denli önemli olduğu göz 
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önüne alındığında markanın oluşturulması ve sürdürülmesi sürecinde yer alan bu 

işlemlerin markalar için değeri de anlaşılmış olacaktır. Markayla ilgili karar almak ve 

bunları uygulamak çok sayıda faktörün etkisi altında olduğu için son derece güçtür, 

şekil üzerinde yer alan hususlar da bu durumu destekler niteliktedir. 

Bir markanın hedeflerine ulaşabilmesi için rakiplerinden farklı olarak 

algılanması gerekmektedir (Akalan, Göktaş ve Tarakçı, 2019, s.792). Markalaşma ve 

marka yönetimi açısından bu durum ele alındığında markaların özgün bir şekilde 

hareket etmeleri beklenmektedir. Bu sayede tüketicilerin zihninde rakiplerinden kolayca 

ayırt edilecek olan markanın pazardaki payını artırması söz konusu olacaktır. Günümüz 

tüketicisinin çok sayıda alternatifi olması sebebiyle farklılaşmanın sağlanması 

markalaşma açısından kritik bir nokta konumuna gelmektedir. 

İşlevsellik, markalaşma ve marka yönetimi sürecindeki temel noktalardan bir 

diğeridir. Markalar, müşteriye sundukları ürün ya da hizmette işlevsel yönleriyle ayırt 

edilmelidir. İşlevsellik gereğince markaların yürüttüğü girişimler, markalaşma açısından 

stratejik bir öneme sahiptir (Papatya, Papatya ve Hamşıoğlu, 2015, s.38). Tüketicilerin 

istek ve beklentilerinin sürekli değiştiği günümüz koşullarında işlevsellik aracılığıyla 

tüketicinin tercihi haline gelmek mümkündür. Dolayısıyla markalar, özgün olmaya 

önem verdikleri kadar işlevsel olmak için de çaba göstermek durumundadır. 

Markalar, tüketicinin markayı tercih etmesi sebebiyle tatmin olması ve 

kendilerini tekrar tercih etmesini hedeflemektedir (Erciş, Yavuz ve Türk, 2017, s.48). 

Günümüzde hemen her markanın öncelikli hedefleri arasında yer alan bu durum aynı 

zamanda marka yönetimi ve markalaşma konusunda tüketicilerde marka sadakati 

meydana getirmenin önemini ortaya koymaktadır. Böylece tüketicinin düzenli bir 

şekilde markayı tercih etmeye devam etmesi gerçekleşmekte, markalar rakiplerine karşı 

üstünlük sağlama şansına sahip olmaktadır. 

2.5. Marka Stratejileri  

Pazarlama ve marka stratejileri, markanın tüketicilerle kurduğu etkileşim 

açısından belirleyici konumdadır. İyi bir imaj oluşturmak amacıyla markalar farklı 

iletişim araçlarını kullanarak marka stratejilerini uygulamaya koymaktadır (Torlak, 
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Doğan ve Özkara, 2014, s.150). Marka stratejileri, markaların tüketicilerin tercihi haline 

gelebilmek ve bunu sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yoğun çalışmalar neticesinde 

tasarladıkları ve uyguladıkları bir yapıdadır. 

Marka stratejileri, tüketici ve marka arasında bağ kurmaktadır. Bu yaklaşıma 

göre marka stratejilerinin içeriği aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. 

 

 

ġekil 8. Marka Stratejileri 

Kaynak: Çeliktel 2008, s.61. 

Şekil 8’de yer alan bilgilere göre markalar hedef tüketicilerin tercihi olabilmek 

adına öncelikle bir kurum stratejisi belirlemeli, kuruma ait markaların koordine bir 

şekilde çalışmasını sağlamalıdır. Ardından marka stratejisi uygulanmaya başlamalı, 

markanın pazarda bulunmak istediği konum ön plana çıkarılmalıdır. Marka 

stratejilerinde pazarlama karması elemanlarının iletişim açısından önemli bir yere sahip 
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olduğu görülmektedir. Marka stratejileri gereğince markanın tüketiciye olan vaatleri 

tüketici tercihlerini etkilemektedir. Buna göre markanın en iyi olarak algılanması için 

çalışmalar yürütülmesi gerekmekte ve beklenmektedir. Markanın yararlarının 

tüketicilere iletilmesi ve tüketicinin bunu markanın hedefleri doğrultusunda 

algılamasıyla birlikte etkili bir marka stratejisinden bahsedilebilir. Tüketicinin algısına 

göre değerlendirme yapılabileceği için tüketici tarafından olumlu karşılanmayan bir 

stratejinin tekrar gözden geçirilmesi, tüketicilerin istek ve beklentilerine göre revize 

edilmesi gerekecektir. Markaların tüm faaliyetlerinde tüketici odaklı hareket etmeleri 

şart olduğu için günümüz koşullarında markalar için farklı bir alternatif yoktur 

denilebilir. 

Tüketicilerin satın alma davranışları markanın sunduğu ürünün niteliklerinin 

yanı sıra sosyal, psikolojik, demografik, kültürel ve durumsal faktörlerin etkisi 

altındadır (Kurtoğlu ve Sönmez, 2016, s.1128). Tüketici satın alma davranışının bu çok 

faktörlü yapısı sebebiyle markaların strateji belirleme ve uygulama noktasında farklı 

seçenekleri gözeterek hareket etmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle durumsal 

faktörlerin öngörülebilmesi güç olduğu için tüketici satın alma davranışları ve marka 

stratejisi konusunda dinamik bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. 

Marka stratejileri gereğince uzak durulması gereken bazı konular vardır. Bunlar 

arasında öne çıkanlar aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. 
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ġekil 9. Marka Stratejilerinde Kaçınılması Gereken Hususlar 

Kaynak: Samadov, 2013, s.184. 

Şekil 9’da yer alan bilgilere göre marka stratejileri konusunda çalışılırken 

markalar kurum kültürüne uyumsuz adımlar atmaktan geri durmalıdır. Benzer şekilde 

kurum değerleriyle tutarsızlık meydana getiren hususlardan kaçınılmalıdır. Markanın 

stratejilerinde sert bir yaklaşım benimsemekten kaçınması gerekir, aksi takdirde 

tüketicilerin ilgisini çekmek son derece güç olmaktadır. Marka stratejileri konusunda sık 

yapılan hatalardan birisi de yalnızca mali hedeflere odaklanmaktır. Uzun vadede 

markanın elde etmesi muhtemel faydalar dikkate alınarak mali hedeflerin ikinci planda 

tutulması gereken çok sayıda durum ortaya çıkabilir. Marka stratejileri, üzerinde yoğun 

bir şekilde düşünülmesi gereken bir karar alanıdır. Dolayısıyla markalar, stratejilerini 

planlama ve uygulama noktasında aceleci davranmamalı, başarısız kültürel değişiklik 

girişimlerinden kaçınmalıdır. Böylece marka stratejilerinin başarılı olması ve markayı 

pazarda iyi bir konuma getirmesi beklenebilir. 
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“Tüketiciler markalı ürünleri, hem fonksiyonel, hem de psikolojik fayda 

sağladığından tercih etmektedirler. Satın aldıkları markalı ürünler tüketicilere bir kalite 

güvencesi sunarken, aynı zamanda toplumda onları daha ayrıcalıklı duruma 

getirmektedir. Tüketiciler için marka bir ürünü rakipleri arasından ayırt etmenin, 

tanımanın en kolay yoludur” (Vuran ve Afşar, 2016, s.32). Tüm bunlar günümüzde 

markayla ilgili konuların ve markalaşmanın önemini gösteren birer ayrıntı niteliği 

taşımaktadır. 
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BÖLÜM 3. SPONSORLUK KAVRAMI HAKKINDA TEMEL 

BĠLGĠLER 

3.1. Sponsorluk Kavramı 

Sponsorluğun genel olarak kabul görmüş net bir tanımı yapılmamıştır. 

Tutundurma karmasının reklam, kişisel satış, satış teşvik ve halkla ilişkilerden 

oluştuğu bilinmektedir. Tez çalışmasına da konu olan sponsorluk ise tutundurma 

karmasında yer alan reklamı kişisel satışı satış teşviki ve halkla ilişkilerden faydalanır 

fakat sponsorluk tutundurma karması elemanlarından değildir. 

“Sponsorluk, bir kişi ya da kuruluşun kendi uzmanlık alanı dışında bir alana, 

karşılığında bir yarar bekleyerek destekte bulunmasıdır” (Şahin ve Demir, 2011, s.87). 

Yapılan bu tanımda sponsorlukta esas olanın verilen desteğe karşılık bir fayda 

beklentisinin olduğudur. Sponsorlukla birlikte fayda elde edilmesi kısa süreli bir hedef 

olabileceği gibi uzun süreli bir hedef de olabilir. İşletmenin amaçlarına göre bu sürenin 

değişkenlik göstermesi söz konusudur. 

Başka bir tanımda sponsorluk “karşılığında ticari bir potansiyelden yararlanmak 

için, bir etkinliğe nakit ya da başka bir şekilde yapılan bir yatırım” şeklinde 

açıklanmıştır (Yılmaz, 2007, s.588). İşletmelerin sponsorluk aracılığıyla ticari 

potansiyelden faydalanmayı hedefledikleri, sponsorluk yatırımlarının farklı şekillerde 

yapılabildiği bu tanımda üzerinde durulan noktalar olarak görünmektedir. 

Sponsorluk kapsamında yer alan başlıca hususlar aşağıdaki şekil üzerinde 

gösterildiği gibidir. 
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ġekil 10. Sponsorluğun Kapsamı 

Kaynak: Yüceer, 2012, s.46. 

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere sponsorluk bir fırsat niteliği taşımakta ve 

pazar araştırmalarına göre şekillenmektedir. İşletmelerin sponsorluk fırsatlarını 

belirlemesi ve ticari işbirliği geliştirmesi sponsorluk kapsamında önemli bir yere 

sahiptir. Sponsorluk anlaşmasından işletme yararına olacak şekilde faydalanmak ve 

hedef pazara etkili bir şekilde ulaşmak için yürütülen girişimler de sponsorluk 

kapsamında yer almaktadır. 

Yakın zamanda yoğun bir şekilde kullanılan sponsorluk; eğitim, kültür, sanat, 

spor, çevre gibi farklı alanlardaki projeleri içermektedir. İşletmelerin tanınırlığını 

artırma ve bu sayede daha fazla tüketiciye ulaşma hedeflerine katkıda bulunan bir araç 

olarak sponsorluk işletmeye fayda sağladığı gibi sponsor olunan tarafa da faydalar 

sağlamaktadır (Canöz ve Doğan, 2015, s.25). 
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3.2. Sponsorluğun Amaçları  

Yapılan tanımlarda da belirtildiği üzere sponsorluktaki temel amaç bir 

işletmenin tanınırlığını artırmak ve markaya dair olumlu bir imaj meydana getirmektir. 

Sponsorlukta maddi amaçlar ön plana çıkmakla birlikte sosyal katılım sağlanması 

suretiyle sosyal sorumluluk açısından amaçlar kendisini göstermektedir (Çetintaş, 2016, 

s.958). Dolayısıyla sponsorluğun amaçlarını maddi amaçların yanında maddi olmayan 

amaçlar şeklinde değerlendirmek mümkündür. 

Bir kurumun yaptığı sponsorluk anlaşmasında kurum kimliği ve kurum imajını 

geliştirmek öncelikli bir yere sahiptir. Bununla birlikte sponsorlukta tüketicilerle marka 

arasında bir bağ meydana getirme amacı bulunmaktadır. Sponsorluk, aynı zamanda 

kurumda çalışan bireylerin motivasyonunu yükseltmekte ve kurum içindeki iletişimi 

daha güçlü hale getirmektedir. Sponsorluğun bir diğer amacı ise medyada daha fazla yer 

almak ve bu sayede ürünleri ya da hizmetleri daha etkili şekilde tanıtmak şeklindedir 

(Taşkın ve Kosat, 2016, s.4). 

Sponsorluğun amaçları farklı kategorilerde değerlendirilmektedir. Aşağıdaki 

tabloda sponsorluğun dört temel kategorideki amaçları açıklanmaktadır. 
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Tablo 5. Sponsorluğun Amaçları 

 

Kaynak: Yüceer, 2012, s.38. 

Tablo 5’te yer alan bilgilere göre sponsorluğun firmalar açısından amaçları 

arasında kamu farkındalığı oluşturma ve markaya/işletme karşı algıyı olumlu yönde 

geliştirmek yer almaktadır. Toplumsal bütünlüğü katkı sağlamak, sponsorlukta işletme 

amaçlarından birisidir. Yine pazardaki rakiplerle rekabet edebilecek güce sahip olmak 

sponsorluğun işletme özelindeki amaçlarındandır. Çalışan ilişkilerini olumlu yönde 

geliştirme, müşterilere katkı sağlama, finansal ilişkiler kurma sponsorluk ve işletme 

amaçları kapsamındadır. Pazarlama amaçları açısından değerlendirme yapıldığında ise 

marka konumlandırmada başarılı olmak ve hedef pazara etkili bir şekilde ulaşmak 

sponsorluk amaçları arasında yer alır. Örnek ürün dağıtımı yapmak, iş ilişkilerini daha 

iyi bir konuma getirmek pazarlama amaçlarını oluşturan hedeflerdir. Pazarlama 

amaçlarında esas olan ise satışları artırma hedefine ulaşmak olarak görünmektedir. 

Medya amaçları ve sponsorluk konusunda ise medyada daha fazla yer alma, reklam 

kampanyalarını destekleme, hedefi kesin bir biçimde ortaya koyma gibi amaçların 

varlığından bahsedilmektedir. Sponsorlukta kişisel amaçların kapsamı diğer kategorilere 
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göre daha düşüktür. Buna göre sponsorluk aracılığıyla yönetim kadrosunun ilgisini 

çekebilme yönünde bir kişisel amacın varlığı söz konusudur. Sponsorluk anlaşmaları ile 

birlikte ulaşılması hedeflenen pek çok amaç olması, günümüzde sponsorluğun neden 

giderek daha yaygın hale geldiğini açıklar niteliktedir. 

Sponsorluk amaçları, işletmenin ticari açıdan fayda sağlayacağını düşündüğü 

alanlara finans ya da materyal desteği sağlaması etrafında şekillenmektedir (Güçlü, 

2001, s.232). Başka bir deyişle sponsorluğun amaçları gereğince işletmenin kısa ya da 

uzun vadede kazanç potansiyeline yatırım yapması söz konusudur. Sponsorluğun 

günümüzde daha yaygın karşılaşılan bir konumda olmasında sponsorluğun uzun vadeli 

kazanç amacının önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. 

3.3. Sponsorluk Türleri 

Yapılan sponsorluk anlaşmalarının içeriği ve niteliği farklı olduğu için farklı 

sponsorluk türlerinden bahsedilmektedir. Sponsorun destek türüne göre, sponsor 

sayısına göre, sponsor çeşitliliğine göre farklı sponsorluk türlerinin ortaya çıktığı 

söylenebilir (Deniz, 2019, s.2206). Sponsorluk türleri, kendi içinde birtakım faktörlerin 

etkisi altında şekillenmektedir. 

Sponsorluk türleri konusunda sponsorluğu etkileyen faktörlerin bilinmesi 

gerekir. Bu kapsamda yer alan temel faktörler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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ġekil 11. Sponsorluğu Etkileyen Faktörler 

Kaynak: Aksoy 2011, s.20. 

Şekil 11’e göre sponsorluklar bireysel faktörler, grup faktörleri, pazar faktörleri, 

yönetimsel faktörlerin etkisi altındadır ve çıktılar buna göre belirgin olmaktadır. 

Dolayısıyla sponsorluk türleri gereğince bu faktörlerin dikkate alınması suretiyle 

girişimlerin sürdürülmesi beklenmektedir. 

Sponsorluk türleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Canöz ve Doğan, 2015, s.28-

29): 

i. Spor sponsorluğu, 

ii. Çevre sponsorluğu, 

iii. Kültür sponsorluğu, 

iv. Sanat sponsorluğu, 

v. Sosyal sponsorluk, 

vi. Hizmet sponsorluğu, 

vii. Seyahat sponsorluğu, 

viii. Ana sponsorluk, 

ix. Yarı sponsorluk, 
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x. Ortak sponsorluk, 

xi. Profesyonel sponsorluk, 

xii. Amatör sponsorluk, 

xiii. Uluslararası sponsorluk şeklindedir. 

 

3.4. Spor Sponsorluğu ve Kapsamı 

Günümüzde işletmeler sponsorluk faaliyetleri aracılığıyla tüketicilerin kendi 

ürünlerini ya da hizmetlerini satın almayı sağlama ve marka farkındalığını artırma gibi 

hedeflere yönelik çalışmaktadır (Açar, 2014, s.28). Spor sponsorluğunun yapılması da 

bu amaçlar içindir. Sporun kitlelerin ilgisini çekmesi sebebiyle spor sponsorluğu 

giderek daha yaygın hale gelmektedir. 

“Spor sponsorluğu, sponsorluk uygulamaları arasında en geniş yeri alan 

sponsorluk türüdür. Spor sponsorluğu, çok geniş kitlelere hitap edebilmesi nedeniyle, 

özellikle ürünlerini ve hizmetlerini kısa zamanda bu kitlelere tanıtmak isteyen 

firmalarca yapılmaktadır” (Soyer ve Can, 2010, s.1203). Görüldüğü üzere spor 

sponsorluğunun yaygınlaşmasındaki kritik nokta, sporun tüm kesimlere hitap edebilen 

yapısı ve dünyada geniş kitleler tarafından takip ediliyor olmasıdır. Ayrıca spor 

sponsorluğu ile markaların kendilerini daha hızlı bir şekilde kitlelere tanıtmasının 

mümkün olması önemli bir ayrıntı olarak görünmektedir. 

Sponsorluk türleri arasından spor sponsorluğunun günümüzde yaygın olarak 

tercih edilmesinde kendisine özgü yapısı etkilidir. Bu duruma paralel olarak spor 

sponsorluğunun diğer alanlara göre farklı uygulamaları bünyesinde barındırması 

beklenmektedir. Spor sponsorluğunun kapsamı açısından yapılan değerlendirmelerde üç 

tür sponsorluğun varlığı kendisini göstermektedir. Spor sponsorluğu kapsamında 

bireysel sporcu sponsorluğu, spor takımı sponsorluğu ve spor organizasyonlarının 

sponsorluğu olmak üzere üç şekilde yapılan anlaşmalardan bahsedilmektedir (Akkaya, 

2016, s.811). Her bir spor sponsorluğu türünün kendisine özgü bir yapısı ve işleyişi 

bulunmaktadır denilebilir. 
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Günümüzde spor geniş kitlelere hitap eden bir alandır. Örneğin bir futbol 

maçının milyardan fazla insan tarafından takip edilmesi söz konusudur. Ulusal ölçekte 

bakıldığında ise on milyonlarca insanın bir maçı takip ettiği bilinmektedir. Bu durum, 

kendisini tüketicilere tanıtmak isteyen markalar için eşsiz bir fırsat olarak 

görünmektedir. Spor sponsorluğunun marka için potansiyelinin farkında olan markalar 

da bu alanda daha fazla çaba göstermektedir. “Spor faaliyetleri geniş kitlelere hitap 

ettiği için, sponsorluğun amacıyla da bütünleşiklik göstermektedir. Böylece firmalar, 

spor sponsorluğu faaliyeti ile yaygınlaşmaya ve tanınmaya başlamıştır” (Demir, Çebi ve 

Eliöz, 2017, s.598). 

Spor sponsorluğu pek çok farklı alanla ilişki içerisinde olduğu için çeşitli 

konuların varlığını içermektedir. Buna göre spor sponsorluğu ile ilgili olan temel 

konular aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

 

ġekil 12. Spor Sponsorluğu ile İlgili Konular 

Kaynak: Aksoy 2011, s.56. 
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Şekil 12’de görüldüğü üzere spor sponsorluğu; etkinlik imajı, imaj transferi, 

marka ile etkinlik uyumu, tüketici tutumu, spor türü, marka imajı gibi konularla 

yakından ilişki içerisindedir. Spor sponsorluğunda marka imajı ve spor türü temel 

belirleyiciler olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm bunların ötesinde spor sponsorluğu 

kapsamında işletmeler hedef kitleye etkili şekilde ulaşma, mümkün olan en fazla 

tüketiciye ulaşma gibi hedefler için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Sponsorlukla birlikte tüketicilerin markaya dair farkındalıklarının artması 

hedeflenmektedir (Çakır ve Kınıt, 2014, s.45). Spor takımlarına sponsor olunmasının 

ardından işletmenin/markanın geniş kitlelere tanıtılması daha kolay bir şekilde 

yapılmaktadır. Çünkü günümüzde spor müsabakaları, branşına göre yüz milyonlarca, 

hatta milyarlarca insanın takip ettiği bir konumdadır. Spor sponsorluğunu bu açıdan ele 

almakta fayda vardır. 

3.5. Bireysel Sporcu Sponsorluğu  

Teknolojideki gelişme ve internetin insan hayatının bir parçası haline gelmesiyle 

bir sporcunun dünyanın farklı bölgelerinden hayranlarının sayısı geçmişe oranla hatırı 

sayılır düzeyde artmıştır. Bu durumda markalar, sporculara sponsor olarak kendi 

tanıtımlarını yapmaktadır. Bireysel sporcu sponsorluğunda markanın ürünleri sporcu 

tarafından kullanılmaktadır (Akkaya, 2017, s.815). Geniş bir kitleye hitap eden 

sporcunun kullandığı ürünün, dolayısıyla markanın farklı tüketicilerin tercihi haline 

gelmesi hedeflenmektedir. 

Sponsor firmanın bireysel sporcuları desteklemesinden elde edeceği faydaları ve 

sporcudan beklentilerini şu şekilde sıralamak mümkün olabilir. Sporcunun giysisi 

üzerine destekleyen kuruluşun isminin yer aldığı formayı veya teçhizatı giymesi. 

Örneğin, birçok spor faaliyetinde Adidas firmasının sporculara teçhizat desteğinde 

bulunması ya da sporcuyu destekleyen kuruluşun isminin yer aldığı bir bez parçasını 

sporcunun formasının üzerine takılması. Sporcuların doğrudan doğruya reklamlarda 

kullanılarak izleyicileri ürün ya da hizmeti satın almaya çağırmaları. Örneğin, 

Galatasaray’ın UEFA kupasını aldıktan sonra, Hakan Şükür ile “Cipso”nun yaptığı 

anlaşma bu türde nitelendirilebilir. Özel günlerde veya ağırlama faaliyetlerinde 
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destekleme, sporcunun davet edilen önemli hedef kitle mensupları ile ilişki kurmada 

veya kuruluş lehinde olumlu bir hava oluşturmada kullanılması. 

Bireysel sponsorlukta imaj transferi yapılmaktadır ve bu konuyla ilgili hususlar 

aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

 

ġekil 13. Sponsorlukta İmaj Transferi 

Kaynak: Aksoy 2011, s.54. 
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Şekil 13’teki bilgiler sponsorlukta imaj unsurunun önemini ortaya koyması 

bakımından önemlidir. Bireysel sporcu sponsorluğu konusunda sporcunun imajının 

kullanılması suretiyle tüketicilerin tercihi haline gelmek adına çaba vardır ve bunun için 

sporcunun imajının bir anlamda markaya transferi olmaktadır. Bireysel sporcu 

sponsorluğunda imaj transferi konusunda gençlik, sağlık, enerjik, hız gibi araçlardan 

yararlanılması söz konusu olabilir. 

Bireysel sporcu sponsorluğu, takım sponsorluğuna göre daha yüksek riske 

sahiptir (Akkaya, 2017, s.816). Her ne kadar ülke ya da dünya çapında ilgi gören, 

hayran kitlesi olan bir sporcuya sponsor olmak marka için hızlı bir şekilde pazardaki 

payını artırma ve marka farkındalığını artırma şansını ortaya çıkarsa da sporcunun 

olumsuz bir davranışı durumunda markaya büyük zarar verebileceği göz ardı 

edilmemelidir.  

  

3.6. Spor Takımları Sponsorluğu  

Spor sponsorluğu, içinde bulunulan dönem itibariyle işletmelerin pazarlama 

stratejilerinin temel parçalarından bir tanesi konumundadır (Tekin ve Eskicioğlu, 2015, 

s.15). Farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok işletme, spor sponsorluğu 

anlaşmalarına imza atmaktadır. Dünya çağında bilinirliği olan Coca-Cola, Shell, 

Samsung gibi spor alanında faaliyeti olmayan çok sayıda marka spor sponsorluğunu 

kullanmaktadır. Çünkü markalar, spor sponsorluğu aracılığıyla daha geniş kitlelere hitap 

edilmesinin mümkün olduğunu fark etmişlerdir ve yaptıkları anlaşmalarla büyük paralar 

ödemektedir. Ancak markalar, bu yatırımın karşılığının olacağını bildiği ve test ettiği 

için spor sponsorluğunu bir fırsat olarak görmektedir. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi çeken çok sayıda spor organizasyonunun 

bulunması, spor sponsorluğunun ve takım sponsorluğunun hızlı bir şekilde gelişmesini 

sağlamıştır. Bunun yanı sıra bazı ülkelerde belirli ürün gruplarının reklamlarının 

yapılması yasaklandığı için spor takımları sponsorluğuna yönelim olmuştur. Yasakların 

etkisiyle spor takımları sponsorluğuna yönelik ilk sektörler tütün ve alkollü içecek 

sektörüdür. Tütün ve alkollü içecek sektörünün ardından elektronik sektörü ile 
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bilgisayar sektörünün spor takımlarına sponsorluğuna yöneldiği bilinmektedir (Taşkın 

ve Kosat, 2016, s.5). Takip eden süreçte ise takımlara sponsor olmanın karşılığının 

alındığı geniş kitleler tarafından görülmüş, pek çok marka spor takımları sponsorluğu 

kapsamında anlaşmalar yapmıştır. 

Ülkelerin kültürleri, değerleri, sosyo-ekonomik durumları gibi hususlar spor 

sponsorluğuna olan yaklaşımın farklı olmasını beraberinde getirebilir. Spor takımı 

sponsorluğuna farklı ülkelerdeki bakış açıları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 6. Ülkelerin Spor Sponsorluğu Anlaşmalarına Bakış Açıları Araştırmaları 

 

Kaynak: Şahinolanlar, 2015, s.129. 
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Tablo 6’da yer alan bilgiler spor sponsorluğu konusunda ülkelere göre öne çıkan 

hususları ortaya koyması bakımından önemlidir. Marka imajı, markanın tanınırlığı, 

çalışanların motivasyon gibi konular spor sponsorluğunda ülkelerde ortak olarak ön 

planda görülmektedir. Markanın satışlarını artırması ve bu sayede pazardan daha yüksek 

pay alması konusu ise spor sponsorluğu yaklaşımlarının temelini oluşturmaktadır. 

Ülkelerin her birisinde satışların artırılması yönünde hedeflerin yanıt olarak verilmesi 

de bunu destekler niteliktedir. 

Spor sponsorluğunda başarılı olunabilmesi için aşağıda sıralanan konulara özen 

gösterilmesi gerekmektedir (Yüceer, 2012, s.45): 

i. Sporluk çalışmalarının amaçları açık bir biçimde ortaya koyulmalı, 

amaca yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. 

ii. Sponsorlukla birlikte hedeflenen kitle tanımlanmalıdır. 

iii. Hedef kitle kapsamlı biçimde analiz edilmelidir. 

iv. Sponsorluk politikası belirlenmelidir. 

v. Sponsorluk programı ortaya koyulmalıdır. 

vi. Sponsorluk bütçesi ayrılmalıdır. 

vii. Markanın sponsorluk stratejisi açıklanmalıdır. 

viii. Süreç için taktikler detaylı bir biçimde tasarlanmalıdır. 

ix. Pilot çalışmalar yapılmalıdır. 

x. Uygulamaya geçilmelidir. 

xi. Sponsorluk faaliyetlerinin markaya getirilerine dair gözlem yapılmalı ve 

ölçümlerle net verilere ulaşılmalıdır. 

Sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere spor sponsorluğu konusunda 

planlamadan başlayarak yatırımın geri dönüşüne kadar uzanan süreçte kapsamlı 

çalışmalar yapılması gerekmekte ve beklenmektedir. Aksi durumda spor 

sponsorluğunda başarılı sonuçlara ulaşılması mümkün olmayacaktır. Spor sponsorluğu 

projelerinde marka imajının merkezi bir konumda olması sebebiyle tüketicilerin 

düşüncelerini dile getirdikleri sosyal medya gibi ortamlar takip edilmelidir. Böylece 

yürütülen faaliyetlere dair sağlıklı geribildirimler elde edilmesi mümkündür. 

Son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir araç olarak spor sponsorluğunun yakın 

gelecekte de bugünkü konumunu koruyacağı, hatta geliştireceği yönünde beklentilerden 
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bahsedilmesi mümkündür. Konuyla ilgili yapılan araştırmalardan birinde spor 

sponsorluğunun durumu ve geleceği şu ifadelerle özetlenmiştir: “Spor sponsorluğunun 

çok büyük tanıtım imkânları sağladığının görülmesi ve tanıtım alanındaki geçerliliğin 

kanıtlanması ile firmalar arasında spor sponsorluğuna olan ilgi artmıştır. Bu ilgiye bağlı 

olarak da spor sponsorluğu yatırımları günümüze kadar artarak gelmiş ve bundan 

sonrada artarak devam edeceği tahmin edilmektedir” (Şahin ve Demir, 2011, s.88). 

3.7. Spor Takımları Sponsorluğunun Pazarlama Aracı Olarak 

Kullanılması ve MarkalaĢma 

Markalaşma çalışmalarında spor sponsorluğunun pazarlama aracı olarak 

kullanılmasının temel nedenlerinden birisi sporun dünya genelinde aynı dili konuşuyor 

olmasıdır (Deniz, 2019, s.2207). Bu sayede farklı kesimlere daha kolay bir biçimde 

hitap edileceği düşüncesiyle markalar spor sponsorluğunu pazarlama aracı olarak 

kullanmaya önem vermektedir. Gelinen noktada spor sponsorluğu, dünyada en yaygın 

olarak tercih edilen sponsorluk türü olarak görünmektedir. 

Tüketicinin tercihini olumlu yönde etkileyeceği düşüncesi, spor takımları 

sponsorluğunun markalaşma çalışmalarında yaygın biçimde tercih edilme nedenleri 

arasındadır (Açar, 2014, s.32). Spor takımları sponsorluğu, marka imajını olumlu yönde 

etkilemek suretiyle tüketicilerin markayı tercih etme sıklığını artırmaktadır. Tüketicinin 

markaya karşı olan tutumunun istenilen düzeye ulaşabilmesi için spor takımlarına 

sponsor olmak, yerel, bölgesel ve küresel markaların tercih ettiği bir yöntem halini 

almış durumdadır.   

Spora olan ilginin dünya çapında artış eğiliminde olması, spor takımları 

sponsorluğunun gelişmesinde etkili konulardan birisidir. Küresel bazda spor 

sponsorluğuna ayrılan bütçenin düzenli olarak arttığı bilinmektedir (Canöz ve Doğan, 

2015, s.28). Markaların spor takımlarına sponsor olmak suretiyle daha geniş kitlelere 

ulaşabilmesi tekniğinin ilgi çekmesindeki temel neden, ekonomik açıdan bunun 

karşılığının alındığı olarak görünmektedir. Ayrıca markaların imajları açısından 

gözlenen olumlu sonuçlar, spor takımları sponsorluğunun giderek daha fazla marka 

tarafından tercih edilmesini beraberinde getirmektedir.  
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Her sponsorluk girişiminin markaya imaj ve mali açıdan katkı sağladığı şeklinde 

bir genelleme yapmak doğru değildir. Çünkü sponsor olunan takımın kötü performans 

sergilemesi, takımın bir skandala karışması gibi durumlar spor takımları sponsorluğu 

çalışmalarının olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir (Yılmaz, 2007, s.591). Markalar, 

spor takımları sponsorluğu çalışmaları kapsamında bu ve benzer risklerin bilincinde 

olmalı, en düşük düzeyde risk alacak şekilde ilerleme kaydetmelidir. Öngörülemeyen 

risklerin varlığı kaçınılmaz olmakla birlikte sponsor olunacak takımla ilgili kapsamlı 

araştırmalar yapılması riskin önemli ölçüde azalmasını sağlayabilecektir. Markalaşmak 

için spor takımları sponsorluğunun pazarlama aracı olarak kullanılmasının her koşulda 

iyi sonuçlar getiremeyeceğini göstermesi bakımından bu hususlar önemlidir. 

Takımlara sponsor olma konusunda markaların başarılı olabilmesi için takımla 

ilgili bazı konuları dikkate alması gerekir. Hangi spor branşında olursa olsun belirli 

faktörlerin gözetilmesi ortak bir konudur. Spor takımları sponsorluğunda markaların 

takımların prestiji, geçmişi ve şu andaki ünü, takımdaki yıldız sporcuları ve takımın 

performansını göz önünde bulundurmaları beklenmektedir (Akkaya, 2016, s.816). Spor 

takımları sponsorluğunun iyi bir pazarlama aracı olarak nitelendirilmesinde bu hususlar 

belirleyici konumdadır. 

Spor takımları sponsorluğunun pazarlama aracı olarak kullanılması ve 

markalaşma ile ilişkisini oluşturan konular aşağıdaki şekil üzerinde gösterildiği gibidir. 

 

ġekil 14. Pazarlama Aracı Olarak Spor Takımları Sponsorluğu ve Markalaşma 

Kaynak: Aksoy 2011, s.63. 
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Şekil 14’te yer alan dört temel unsur markaların pazarlama aracı olarak spor 

takımları sponsorluğunu kullanmaları durumunda sürecin odak noktasında nelerin yer 

aldığını ortaya koymaktadır. Markalaşma ve spor takımları sponsorluğu ilişkisinde 

marka sadakatinin varlığı kaçınılmazdır, yani markalar tüketicilerin markaya karşı 

sadakatini oluşturmayı hedefler. Markanın tüketicilerin istek ve beklentilerine dair 

farkındalığının yanında tüketicilerin ilgisini çeken konular hakkında çalışmalar 

yapılmalıdır. Bunlara ek olarak sponsorluk kapsamında yürütülen etkinliklere uyum 

sağlanması başarılı olmak için kritik bir konumdadır. 

Tüketicilerin sponsor olunan takımın ürünlerine gösterdiği ilgi düzeyi, spor 

takımları sponsorluğu konusunda karar verme kriterlerinden bir tanesidir. Forma satışı, 

bilet satışı, lisanslı ürün satışı gibi unsurlar marka tarafından dikkate alınmalıdır (Tekin 

ve Eskicioğlu, 2015, s.15). Örneğin bir marka, takımın forma sponsoru olduğunda o 

formanın mümkün olduğunca fazla birey tarafından giyilmesini ve bu sayede markanın 

isminin geniş kitlelere ulaşmasını hedefler. Aksi durumda markalaşmak adına 

pazarlama aracı olarak spor takımları sponsorluğunu kullanmak karlı bir girişim 

olmayacaktır. 

Spor takımları sponsorluğunu markalaşma açısından yalnızca ekonomik yönüyle 

değerlendirmek yeterli değildir. Küresel düzeyde faaliyet gösteren ve sektörünün lideri 

konumunda olan pek çok marka ekonomik fayda sağlamak yerine toplumların saygısını 

kazanmak için takımlara sponsor olmayı tercih etmektedir (Demir, Çebi ve Eliöz, 2017, 

s.598). Pazarlama aracı olarak spor takımları sponsorluğunun markalaşma 

çalışmalarında kullanılmasının tek yönlü bir bakış açısıyla ele alınamayacağı yönünde 

bir çıkarım yapılması yanlış olmayacaktır. 

Sosyal sorumluluk, sponsorluk ve markalaşma ile ilgili önemli konulardan 

birisidir. Bu kavramlar arasındaki etkileşimi meydana getiren başlıca konular aşağıdaki 

şekil üzerinde gösterildiği gibidir. 
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ġekil 15. Spor Sponsorluğu ve Sosyal Sorumluluk 

Kaynak: Şahinolanlar, 2015, s.138. 

Şekil 15’te sosyal sorumluluk ve sponsorluk etkileşiminin beraberinde getirdiği 

sonuçlar açıklanmıştır. Spor takımlarına sponsor olunması ile birlikte markaların sosyal 

sorumluluk projeleri içerisinde yer almaları yaygın karşılaşılan bir durumdur. Bu sayede 

tüketicilerin markaya karşı olan algılarının olumlu yönde gelişmesi ve satın alma kararı 

verilmesi beklenmektedir. Ayrıca bu durum marka imajına olumlu yönde yansımakta ve 

tüketicinin markaya duyduğu güven düzeyini artırmaktadır. Toplumsal refahın ortaya 

çıkması açısından da sosyal sorumluluk ve spor takımları sponsorluğu etkileşimi önemli 

roller üstlenmektedir. Toplumsal ve sosyal sorunlara çözüm üretilmesini bu kapsamda 

ele almak mümkündür. Sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşması ile birlikte 

toplumsal bilinç düzeyinin de artması beklenmektedir. Markaların spor takımlarına 

sponsor olmasının marka ve tüketici açısından etkilerinin yanında toplumsal konular 

üzerinde etkili olması, sponsorluğun çok yönlü faydalarını işaret etmektedir. 
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Markalaşmada spor takımlarına sponsor olmanın pazarlama aracı olarak 

kullanılmasının nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Akkaya, 2016, s.817-818): 

i. Reklam yapmaları yasak olan ancak sponsor olabilen markalar spor 

takımlarına sponsor olarak kitlelere ulaşmaya çalışmaktadır. 

ii. Reklam giderlerinin yüksek olması ve reklamın kısa sürede gelir sağlaması 

güçleştiği için spor takımları sponsorluğuna olan ilgi artmaktadır. 

iii. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte uluslararası alanda yayınlanan maçlara 

olan ilgi artmış, spor daha geniş kitleler tarafından takip edilir hale gelmiş ve 

bu durum markalar için bir fırsat oluşturmuştur. 

iv. Sponsor olan markaların medyada yer edinme sürelerinin artması spor 

takımlarına sponsor olmaya girişimlerini yoğunlaştırmıştır. 

v. Farklı branşlar aracılığıyla tüketicilere ulaşılması, spor sponsorluğunun 

tercih edilme sıklığını artırmıştır. 

vi. Sponsor marka ve spor takımının farklı kitlelerinin olması daha fazla 

tüketiciye ulaşmayı mümkün kılmaktadır. 

vii. Takımla özdeşleşen taraftarların varlığı ve bunun sponsor markanın 

ürünlerinin tüketilmesini sağlaması spor takımlarına sponsor olmak için 

çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

viii. Daha geniş kitlelere daha etkili bir şekilde ulaşılması için spor takımlarına 

sponsor olmanın faydaları markalar tarafından anlaşılmıştır. 

 

Sıralanan maddelerden anlaşılacağı üzere markaların spor takımlarına sponsor 

olmaları, kısa ve uzun vadede, maddi ve manevi olarak yarar sağlamaktadır. Marka 

değerinin artması, marka imajının olumlu yönde gelişmesi ve marka farkındalığının 

yükselmesi gibi konularda sağladığı faydalar markaların spor takımları sponsorluğunu 

tercih etmesinde etkili olmuştur. Bunlara ek olarak spor takımları sponsorluğu, sponsor 

olunan takımlar için de önemli bir maddi kaynak konumundadır.  

Gelinen noktada spor takımları için sponsor gelirleri en önemli kaynaklardan bir 

tanesi konumundadır (Soyer ve Can, 2010, s.1207). Bu nedenle spor takımları 

sponsorluğu, markalar açısından olduğu kadar spor takımları için de kritik bir 

konumdadır. Spor programlarının sayısının ve yayın sürelerinin artması, giderek daha 
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fazla insanın spor branşlarını takip etmesiyle birlikte spor takımlarının medyada yoğun 

bir şekilde yer edindikleri bir ortamda spor takımları sponsorluğu, karşılıklı olarak 

fayda sağlanması ve marka değerinin yükselmesi açısından belirleyici roller 

üstlenmektedir. Buradan hareketle yakın gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde 

markalaşma çalışmalarında spor takımları sponsorluğunun pazarlama aracı olarak 

kullanılmasının artarak devam etmesi beklenebilir.  



50 

 

BÖLÜM 4.  YÖNTEM  

Bu bölümde sağlık gruplarının sponsorluk ve pazarlama birim yöneticileriyle 

yapılmış olan derinlemesine görüşmenin içeriği anlatılmaktadır. 

4.1. Verilerin Toplanması 

 Bu araştırmada, ülkemizde bulunan ve spor sponsorluğu yapan ve bu 

sponsorlukların markalaşmalarına etkisi olduğu gözlemlenen 3 sağlık kuruluşunun ilgili 

birim yöneticileri ile gerçekleştirilen detaylı görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. 

4.2. Verilerin Analizi 

 Toplanan veriler derinlemesine görüşme yöntemiyle analiz edilmektedir. 

Katılımcıların verdikleri yanıtlar, araştırmanın amaçları doğrultusunda betimsel analiz 

yönteminden yararlanmak suretiyle yorumlanmaktadır. 

4.3. Bulgular 

Bu kısımda araştırma sonucunda elde edilen bulgular ortaya konulmaktadır. 

Katılımcılara pazarlama iletişimi faaliyetleri olarak neler yapmakta oldukları 

sorulmuştur.   

Katılımcı 1, Toplumsal fayda sağlamak amacıyla yürütülen pazarlama 

faaliyetleri olduğunu söylemiştir. 

Katılımcı 2, Sporun geniş kitlelerin ilgi alanında olması sebebiyle 

sponsorlukların pazarlama iletişim aracı olarak kullanıldığını belirtmiştir. 

Katılımcı 3, Futbol ve basketbol alanındaki sponsorlukların marka bilinirliği 

açısından fırsat niteliği taşıdığını belirtmiştir. 

Katılımcılar bu soruya, sağlık alanında hizmet veren kurumların, ilgili 

yönetmelikleri gereği iletişim ve tanıtımlarını bilgilendirme temelinde şekillendirme 
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gibi bir durum söz konusu olduğu için bu yönetmelikler doğrultusunda toplumsal fayda 

sağlamayı hedefleyerek hastalıklar ve tedavilerine yönelik bilgilendirmeler ve 

sponsorluklarla iletişimlerini gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar sporun 

özellikle de futbol ve basketbol geniş kitlelerin ilgi alanında olduğu için spor alanındaki 

sponsorlukların marka bilinirliği ve uzmanlık algılarının pekişmesi açısından fayda 

sağladığını belirtmişlerdir. Markaların pazarlama iletişimi faaliyetleri olarak neler 

yaptıklarını belirlemek amacıyla yöneltilen soruya alınan yanıtlar markanın 

bilinirliğinin artmasını sağlamaya yönelik girişimlerin yanıtlardaki ortak nokta 

olduğunu göstermektedir. Sporun hitap ettiği geniş kitlenin değerlendirilmesi için 

yürütülen pazarlama iletişimi faaliyetlerinin aynı zamanda toplumsal fayda unsurunu ön 

plana çıkardığı ve markaların sosyal sorumluluk projelerini önemsediği anlaşılmaktadır. 

Pazarlama iletişimi faaliyetleri olarak futbol ve basketbol alanındaki sponsorluk 

anlaşmalarının işletmelere sunduğu fırsatların değerlendirilmesi için çaba gösterildiği 

yönünde yanıtlar verilmiştir. 

Spor sponsorluğunun, pazarlama iletişimi faaliyetleri içinde ne kadarlık bir yer 

kapladığı ve bunun yüzdesi sorulmuştur. 

Katılımcı 1, Yüzde 90 

Katılımcı 2, Yüzde 70 

Katılımcı 3, Yüzde 80 

Cevaplarını vermiştir. 

İşletmelerin pazarlama iletişimi faaliyetlerinde spor sponsorluğunun yüzde 70’ve 

üzerinde olacak şekilde yer tuttuğunu gösteren yanıtlar alınmıştır. İşletmelerin pazarda 

daha iyi konuma gelebilmek ve tüketicilerle etkileşimde bulunabilmek adına sponsorluk 

faaliyetlerini merkezi bir konuma koyduğu görünmektedir. Sporun giderek daha geniş 

kitlelerce takip edilmesi ve spor sponsorluğu aracılığıyla daha hızlı sürede daha fazla 

tüketiciye ulaşılması yönündeki faydalar spor sponsorluğunun pazarlama iletişimi 

faaliyetlerinde yüzde 90’lara kadar yer tutmasını beraberinde getirmiş görünmektedir. 

Türkiye'de özellikle futbol daha çok takip edildiği için büyük markaların futbol 

takımlarına sponsor olma yönündeki girişimleri yoğundur. Alınan yanıtlara göre tüm 
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dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük markalar, marka konumlandırmada özellikle 

sporu kullanıyorlar yorumu getirilebilir. Böylece işletmeler hem marka bilinilirliğini 

pekiştirmekte hem de kurumsal kimliklerini güçlendirmektedir. 

Sponsorluk faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Ne tür sponsorluk yapıyorsunuz? 

soruları sorulmuştur 

Katılımcı 1, Spor sponsorluğu yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Katılımcı 2, Spor sponsorluğu yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Katılımcı 3, Sağlık pazarlaması için reklam yasağı olması sebebiyle spor sponsorluğu 

aracılığıyla markayı pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtmiştir. 

Sponsorluk faaliyetleri ve sponsorluk türünü belirlemek amacıyla yöneltilen sorulara 

verilen yanıtlar spor sponsorluğunun tercih edildiğini göstermektedir. Bunun temel 

nedenlerinden birisi sağlık sektöründe pazarlama sınırının olması ve markaların reklam 

yapmamalarıdır. Bunun yanı sıra markayı pekiştirmek maksadıyla spor sponsorluğunun 

tercih edildiği görülmektedir, sporun geniş bir kitle tarafından takip edilmesi sebebiyle 

markalar tarafında bu hedefe varılacağı düşünülmektedir. Markaların spor 

sponsorluğunu tercih etme nedenlerinden birisi de spor sektöründe yapılacak olan 

sponsorlukla kazan-kazan şeklinde sonuçlar elde edilmesi olasılığının yüksek olmasıdır. 

Gün geçtikçe daha geniş kitlelerin sporu takip etmesine paralel olarak sağlık 

pazarlaması gibi reklam yasağının olduğu sektörler başta olmak üzere spor 

sponsorluğunun yayılacağı düşüncesi bulunmaktadır. 

Spor sponsorluğu türlerinden en çok hangisini kullanıyorsunuz (Bireysel, organizasyon, 

spor kulübü)? sorusu sorulmuştur 

Katılımcı 1, Spor kulüplerine sponsor olma 

Katılımcı 2, Organizasyonlara sponsor olma 

Katılımcı 3, Bireysel sporculara sponsor olma cevapları alınmıştır. 
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Hngi spor sponsorluğu türünün tercih ettiğini belirlemek maksadıyla yöneltilen 

soruya alınan yanıtlar katılımcıların her birisinin farklı spor sponsorluğu türü yönünde 

tercih eden işletmeleri temsil ettiğini göstermektedir. Spor takımlarına sponsor olma, 

özellikle futbol alanında yapılan sponsorlukları içermekle birlikte yakın dönemde 

basketbola olan ilginin artmasıyla birlikte markaların ilgi gösterdiği alanlardan birisidir. 

Organizasyonlara sponsor olma, spor organizasyonlarının giderek daha fazla sponsor 

çekmesinin bir sonucu olarak görünmektedir. Futbol ve basketbol ligi sponsoru olma, 

kupa organizasyonuna sponsor olma buna örnek olarak gösterilebilir Bireysel sporculara 

sponsor olma, günümüzde sporcuların dünyanın farklı yerlerinden hayran kitlesinin 

olmaya başlamasının bir sonucu olarak nitelendirilebilir. Spor organizasyonlarına ve 

spor takımlarına sponsor olmaya göre bireysel sporculara sponsor olmanın daha riskli 

olduğu bilinmektedir. Ancak kitleler üzerinde etkili olan sporculara sponsor olmanın 

markaya hızlı bir biçimde geri dönüş sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Bu nedenle de 

son yıllarda bireysel sporculara sponsor olma, spor sponsorluğunun hızlı gelişim 

gösteren bir türü olarak görünmektedir. 

Sponsorluk faaliyetlerinizden beklentileriniz nelerdir?  

Katılımcı 1, Markayı pekiştirme/geliştirme, tüm toplumun gözünde markanın daha iyi 

bir konuma gelmesini sağlama 

Katılımcı 2, Toplum gözünde iyi bir yere sahip olma hedefini gerçekleştirme 

Katılımcı 3, Marka kimliği meydana getirme cevapları alınmıştır. 

Markaların sponsorluk faaliyetlerinden beklentilerinin birbirinden farklı olduğu 

verilen yanıtlar aracılığıyla anlaşılmaktadır. Markaların konumları ve hedeflerinin 

değişkenlik göstermesine paralel olarak sponsorluk faaliyetlerinden beklentiler de farklı 

olmaktadır. Birinci katılımcının temsil ettiği marka, markanın daha iyi bir konuma 

gelmesinin yanı sıra markanın pekiştirilmesi için sponsorluk faaliyetlerinin 

yürütüldüğünü belirtmiştir. Yapılan yatırımlarla birlikte markanın toplumun gözünde 

daha güçlü hale gelmesi mümkün olabileceği beklentisiyle hareket edilmektedir. İkinci 

katılımcı, markanın toplumda daha iyi bir yere sahip olma beklentisiyle hareket 

edildiğini söylemektedir. Bu durum markanın maddi beklentilerinin ikinci planda 
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olduğunu ve imaj meydana getirmenin öncelikli hedef olduğunu göstermektedir. Diğer 

katılımcı ise marka kimliği meydana getirme beklentisiyle sponsorluk faaliyetlerinin 

yürütüldüğünü gösteren yanıtlar vermiştir. Bu markanın sürdürülebilir bir biçimde 

faaliyetlerine devam edebilmek ve rakipler arasından daha kolay bir şekilde ayırt 

edilebilmek için sponsorluk faaliyetlerini sürdürdüğü değerlendirmesi yapılabilir. 

Markaların sponsorluk faaliyetleri ile beklentilerinin maddi ve manevi hedeflere yönelik 

olabileceği alınan yanıtlarla birlikte yapılabilecek çıkarımlardan birisidir. 

 Sponsor olacağınız kulübü seçerken iletişim bağlamında neye dikkat edersiniz?  

Katılımcı 1, Marka değerleri ile hedefler arasında yüksek düzeyde uyum olması 

Katılımcı 2, Güven ortamının oluşmasına katkı, istikrarlı bir şekilde başarı sağlanması 

Katılımcı 3, Bireysel sporcuların gösterdiği performans ve elde ettikleri başarılar, 

ortak vizyon ve ortak değere sahip bireylerle çalışma cevapları alınmıştır. 

 

Markaların sponsor olurken nelere dikkat ettikleri konusunda ulaşılan bulgular, 

spor sponsorluğunda nelere göre hareket edildiğinin belirlenmesi bakımından faydalı 

olacaktır. 1.katılımcının verdiği yanıtlar marka değerlerine uyumlu olacak şekilde 

sponsorluk faaliyetlerinin yürütüldüğünü gösterir. Markayla uyumlu takımlara sponsor 

olunarak marka değerinin artmasına katkıda bulunulması amacıyla bu çalışmalar 

yürütülmektedir. Değerlere uymayan bir sponsorluk anlaşmasının markaya zarar verme 

potansiyelinin olduğu göz ardı edilmemelidir. 2.katılımcıya göre sponsorlu olurken 

öncelikle güven ortamının oluşmasına odaklanmak önemlidir. Markanın istikrarlı bir 

biçimde başarı sağlaması, bu markanın sponsorluk faaliyetlerindeki diğer odak 

noktasıdır. Markanın daha iyi bir konuma gelmesi ve sürdürülebilir şekilde başarılı 

olunması açısından bu ayrıntılar önemlidir. Üçüncü katılımcı ise markasının bireysel 

sporculara sponsor olmasına paralel olarak sporcu performansına göre hareket ettiklerini 

gösteren yanıtlar vermiştir. Daha fazla kişiye daha hızlı şekilde ulaşmaya katkıda 

bulunacak sporculara sponsor olunması markanın tercihi olmaktadır. Araştırmaya 

katılan katılımcıların tamamı sponsorluk faaliyetlerinde iletişim bağlamında ortak 

vizyon ve ortak değer odak noktasında yer aldığı yönünde yanıt vermiştir. 
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Pazarlama iletişimi stratejiniz içinde sponsorluğun yeri konusunda bilgi verir misiniz? 

Katılımcı 1, Marka bilinirliğini daha yüksek seviyeye çıkarmak, kurumsal kimliği 

güçlendirmek  

Katılımcı 2, Toplum tarafından benimsenmek, toplumun daha fazla saygı duyduğu bir 

marka/işletme haline gelmek 

Katılımcı 3, Var olan marka kimliği düzeyini korumak, ardından marka kimliğini 

oluşturan değerleri muhafaza etmek cevapları alınmıştır. 

Pazarlama iletişimi stratejileri içinde sponsorluğun yerinin ne olduğu konusunda 

alınan yanıtlar marka hedeflerinin gerçekleşmesi noktasında sponsorluk faaliyetlerinin 

önemli bir konumda olduğunu göstermiştir. 1. katılımcının verdiği yanılar pazarlama 

iletişiminde sponsorluğun marka bilinirliğini daha üst düzeye çıkarma noktasında 

yardımcı olduğunu göstermektedir. Kurumsal kimliğin daha güçlü hale getirilmesi, 1. 

katılımcının vurguladığı hususlar arasında yer almaktadır. Toplum tarafından 

benimsenmesinin pazarlama iletişimi ve sponsorluk etkileşiminde merkezi bir konumda 

yer aldığı 2. katılımcı tarafından verilen bir yanıt olarak görünmektedir. Aynı katılımcı, 

toplumun daha fazla saygı duyduğu bir marka haline gelmek amacıyla pazarlama 

iletişimi stratejilerinde sponsorluğun yer aldığını belirtmiştir. 3. katılımcı ise marka 

kimliği odak noktasında olacak şekilde fikirlerini söylemiştir. Var olan marka kimliği 

seviyesinin korunması ve marka kimliğini meydana getiren değerlerin muhafaza 

edilmesi pazarlama iletişimi stratejilerinde sponsorluğun belirleyici rol oynadığını 

gösteren yanıtlar alınmıştır. 

Sponsorluk stratejinizi belirlerken ön pazar araştırması yapıyor musunuz? Sponsorluk 

çalışması sonrası markanıza katkısı anlamında bir çalışma yapıyor musunuz?  

Katılımcı 1, Rakip markaları araştırmak suretiyle markanın pazardaki yeri belirleniyor 

Katılımcı 2, Verilerin toplanmasında araştırma şirketlerinden yararlanılıyor 
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Katılımcı 3, Verilerin toplanmasında araştırma şirketlerinden yararlanılıyor cevapları 

alınmıştır. 

Sponsorluk stratejileri konusunda ön pazar araştırması yapılırken 1. Katılımcı 

rakip markaların takip edildiği ve markanın rakipler arasındaki yerinin belirlendiğini 

söylemiştir. Diğer katılımcılar ise araştırma şirketlerinin verilerini kullanarak ön pazar 

araştırması yaptıklarını ifade etmektedir. Bunların dışında ön pazar araştırmasında tüm 

katılımcılar; medya takip ve medya satın alma ajanslarının aylık ve yıllık verilerinden 

yararlanmaktadır. Yine katılımcıların verdiği yanıtlar, sponsorluk faaliyetlerinin 

markaya katkı sağlaması noktasında düzenli olarak çalışma yaptıklarını göstermektedir. 

Markaların sponsorluk çalışmalarında kendileri ve rakipleriyle ilgili düzenli bir biçimde 

araştırma yapması ve düzenli geribildirimler alınması gerekliliğinin karşılandığı 

yönünde bir değerlendirme yapılabilir. 

Sponsorluk iletişimi çalışmalarında hangi mecraları kullanıyorsunuz?  

Katılımcı 1, Outdoor çalışmaları 

LED reklamlar 

Reklam panoları 

Katılımcı 2, İnternet 

Kulüplerin sosyal medya hesapları 

Katılımcı 3, Yazılı basın 

Televizyon haberleri cevapları alınmıştır. 

Görüldüğü üzere tüm katılımcılar, sponsorluk iletişiminde farklı mecraları 

kullanmaktadır. Sosyal medyanın yalnızca bir katılımcı tarafından dile getirilmesi, 

sponsorlukla birlikte daha geniş kitlelere ulaşılması konusunda önemli bir fırsatın 

kaçırıldığını göstermektedir. Bu noktada her bir markanın farklı sponsorluk türünü 

tercih etmesinin belirleyici bir etken olduğu söylenebilir.  

Sponsorluk faaliyetleriniz hangi birim tarafından yönetiliyor?  
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Katılımcı 1, Sponsorluk Müdürlüğü 

Kurumsal İletişim Departmanları 

Katılımcı 2, Sponsorluk Müdürlüğü 

Kurumsal İletişim Departmanları 

Katılımcı 3, Kurumsal Pazarlama Koordinatörlüğü cevapları alınmıştır. 

Markaların sponsorluk faaliyetlerinde farklı birimlerin rol oynayabildiğini 

göstermesi bakımından bu yanıtlar değerlidir. Markanın sponsorluk hedefleri ve bu 

kapsamda yürüteceği çalışmalarda farklı birimlere ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle 

markaların sponsorluk faaliyetlerinin Sponsorluk Müdürlüğü, Kurumsal İletişim 

Departmanları, Kurumsal Pazarlama Koordinatörlüğü gibi farklı birimler tarafından 

yönetilmesi söz konusu olmaktadır. 

Yapılan derinlemesine görüşme neticesinde elde edilen bulgular futbol ve 

basketbol gibi geniş kitlelerin ilgi alanına giren sporların spor sponsorluğu 

çalışmalarında merkezi bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Marka bilinirliğinin 

artırılması maksadıyla spor sponsorluğu faaliyetleri yürütüldüğü, bunun televizyon, 

gazete, outdoor ve sosyal medya mecralarında yer aldığı belirlenmiştir. Yapılan 

görüşmede sağlık pazarlamasında reklam yasağı olduğu için spor sponsorluğunun tercih 

edildiği yönünde yanıtlar alınmıştır. Katılımcının verdiği yanıtlar spor sponsorluğunun 

1997 yılından bu yana genişleyerek devam ettiğini göstermektedir. 

Markanın değerleri ve hedefleri ile örtüşen kulüplerle sponsorluk anlaşmaları 

yapıldığı görülmektedir. Marka ayrıca kendisini daha üst noktaya taşımada yardımcı 

olacak sponsorluk anlaşmalarına yönelmektedir. Alınan yanıtlara göre sponsorluk 

anlaşmaları çoğunlukla 3-4 yıl sürelidir.  

Derinlemesine görüşme neticesinde markalara spor sponsorluğu anlaşmalarında 

gerçek bir fayda meydana getirmeye odaklanmaları önerilmiştir. Karşılıklı olarak 

maksimum faydanın elde edilmesi için hedefler arasında uyum olmasına dikkat edilmesi 

gerektiği dikkat çekilen noktalardan birisidir. 
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BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

21. yüzyılda pazarlama, profesyonel bir yaklaşımı gerektirmektedir. Marka 

olabilmek ve rakipler arasından ayırt edilebilmek için böyle bir yaklaşıma ihtiyaç 

duyulduğu bilinmektedir. Markaların pazara girişleri ve pazarda tutunmalarının birçok 

yolu vardır. Sponsorluk da bunlardan bir tanesidir ve günümüzde pek çok markanın 

sponsorluk aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmaya çalıştığı belirlenmiştir. 

Tüketicilerin pazarlama ile ilgili süreçlerde odak noktasında yer alması ve 

rekabet düzeyinin yüksek olması günümüzde markaya olan ilginin artmasını 

beraberinde getirmiştir. Rakiplerden kolayca ayırt edilmek ve tüketicilerin zihninde yer 

edinmek isteyen işletmeler, tüketicileri memnun edecek bir marka meydana getirmek 

durumundadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar markanın stratejik bir süreç niteliği 

taşıdığını göstermektedir. 

Marka, tüketicilerin zihninde iyi bir yer edinmeye yönelik çabaları içermektedir. 

Buna paralel olarak markanın tanımlama, pratiklik, garanti, optimizasyon, kendini ifade 

etme, devamlılık, keyif ve etik gibi işlevlerinin ön plana çıktığını gösteren sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Üreticilerin rakiplerden ayrı bir yerde tüketicinin zihninde konumlanabilmesi 

için markalaşması şarttır. Markalaşma, günümüz işletmelerinin öncelikli gündem 

maddeleri arasında yer almaktadır. Markalaşma süreci içerisinde pazar analizlerinin 

yapılması, marka durum analizleri ve gelecekteki pozisyon hedeflerinin belirlenmesi, 

yeni seçeneklerin test edilmesi, performans planlaması ve değerlendirmesinin yapılması 

gerektiği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Bir markanın pazardaki payını artırması ve daha fazla tüketicinin tercihi haline 

gelebilmesi için etkili bir marka yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Marka yönetimi, 

üretimden başlayarak tüketicinin markayı sürekli bir biçimde tercih etmesine kadar olan 

süreçleri içermektedir. Marka yönetimi, stratejik marka analizlerinin yapılmasını 

gerektiren önemli bir süreçtir ve bu süreçte rakiplerden farklılıkların algılanmasına 

yönelik girişimler ön plana çıkmaktadır. 
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Planlama ve uygulamada marka stratejileri, markanın başarısının belirleyicileri 

arasındadır. Marka stratejilerinde tüketici odaklı bir yaklaşım sergilenmelidir. Bununla 

birlikte sert kurum kültüründen kaçınma, ekonomik performans değerlendirme 

hedeflerine bağlı kalma, değer tutarsızlıkları göstermesi gibi hususlar marka stratejileri 

gereğince kaçınılması gereken hususlar olarak belirlenmiştir. 

Ticari fırsatlardan faydalanmak maksadıyla yapılan yatırımları ifade eden 

sponsorluk, uzun ya da kısa vadeli olabilir. Sponsorluk, sponsor olan işletmeler ve 

sponsor olunan taraf açısından bir fırsat niteliği taşır. Sponsor olan işletme, kendisini 

daha geniş kitlelere tanıtma şansına sahip olmakta ilen sponsor olunan kişi ya da işletme 

de kendisine ek mali kaynak oluşturma şansını elde etmektedir. 

Sponsorluğun firma, pazarlama, medya ve kişisel amaçlar olmak üzere dört 

kategoride amaçları bulunmaktadır. Kamu farkındalığı, marka imajı, rakiplerle rekabet 

edebilme firma amaçlarını oluştururken marka konumlandırma, satışları artırma, 

pazardaki konumu iyileştirme sponsorluğun pazarlama ile ilgili amaçları arasındadır. 

Medyada daha fazla yer edinme ve hedef kitleyi belirleme sponsorlukta medya amaçları 

arasında yer alırken kişisel olarak ise yönetim kadrosunun ilgisini çekmek 

amaçlanmaktadır. 

Yaygın bir biçimde tercih edilen bir yatırım yöntemi olarak sponsorluk; spor 

sponsorluğu, çevre sponsorluğu, kültür sponsorluğu, sanat sponsorluğu, sosyal 

sponsorluk, hizmet sponsorluğu ve seyahat sponsorluğu gibi türleri içermektedir. 

 Futbol, basketbol gibi spor dallarının geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başlaması 

ile birlikte spor sponsorluğu gelişmiştir. Çalışmada spor sponsorluğunun günümüzde en 

çok tercih edilen sponsorluk türü olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiştir. Geniş 

kitlelere daha hızlı bir biçimde hitap edebilmek için markaların spor sponsorluğunu 

tercih etmesi günümüz koşullarında yaygın bir uygulama halini almıştır. Spor 

sponsorluğu; spor takımları sponsorluğu, spor organizasyonları sponsorluğu, bireysel 

sporcu sponsorluğu türlerini içermektedir. 

Dünyada sporun aynı dili konuşması, markalaşma çalışmalarında spor 

sponsorluğunun pazarlama aracı olarak kullanılmasını sağlamıştır. Spor sponsorluğu, 
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markalaşma, ekonomik fayda sağlama, saygınlık kazanma açısından katkıda 

bulunmaktadır. 

Spor sponsorluğunun markalaşmaya olan katkısının belirlenmesi amacıyla sağlık 

sektörünü içerecek şekilde bir araştırmayı içeren çalışmada spor sponsorluğunu yapan 3 

sağlık grubu yöneticisiyle (Medical Park, Liv Hospital ve Acıbadem sağlık grupları) 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre spor sponsorluğu, markaların 

sponsorluk faaliyetlerinin yüzde 70’inden daha fazlasını içermektedir. 

Sağlık pazarlama için reklam yasağının olması, sağlık gruplarının sponsorluk 

konusundaki girişimlerini yoğunlaştırmıştır. Katılımcılar, sektördeki reklam yasağı 

sebebiyle spor sponsorluğuna yönelmektedir. Böylece markanın daha fazla tüketici 

tarafından keşfedilmesi hedefinin gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Markaların sponsorluk faaliyetlerinden beklentilerinin markayı 

pekiştirme/geliştirme, toplum gözünde markayı daha iyi bir konuma getirme ve marka 

kimliği oluşturma şeklinde olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan markalar sponsorluk anlaşmaları imzalarken marka değerleri 

ile uyumlu kulüpler ya da sporcularla çalışmaya özen göstermektedir. Ayrıca 

sponsorluk anlaşmasıyla markaya güven oluşması ve markanın istikrarlı bir başarı elde 

etmesi konularına dikkat edilmektedir. 

Sponsorluğun pazarlama iletişimi stratejileri içerisinde marka bilinirliğinin daha 

yüksek düzeye çıkması ve kurum kimliğinin güçlenmesi yönüyle faydalı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Ulaşılan sonuçlar, markaların sponsorluk anlaşmaları yaparken ön 

araştırma yaptıkları ve düzenli geribildirim aldıklarını göstermektedir. 

Tüketicilere markanın sponsorluk anlaşmalarının duyurulması noktasında 

sponsorluk türüne göre farklı bir ilerleme yapılabileceği görülmüştür. LED reklamlar, 

reklam panoları, internet, sosyal medya, yazılı basın ve televizyon sponsorluk iletişimi 

çalışmalarında yararlanılan mecralar olarak öne çıkmıştır. 
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Markaların sponsorluk faaliyetlerinde sponsorluk müdürlüğü, kurumsal iletişim 

departmanları, kurumsal pazarlama koordinatörlüğü gibi departmanların rol oynadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar göz önüne alınarak aşağıdaki öneriler getirilmektedir: 

- Marka hedeflerine katkıda sağlayacak sponsorluk anlaşmaları imzalanmalıdır. 

- Stratejik hedefler gereğince ön araştırmalar kapsamlı şekilde yapılmalı ve risk 

unsurları belirlenmelidir. 

- Marka kimliğini geliştirecek kulüp ya da sporcularla sponsorluk anlaşmaları için 

birlikte çalışılması önerilmektedir. 

- Sponsorluk anlaşmalarında sosyal medyadan daha yoğun ve etkili bir biçimde 

faydalanılması önerilir. 

- Araştırmacılara spor sponsorluğu konusunda farklı sektörleri içeren, 

karşılaştırma yapmaya müsait bir şekilde ilerleme kaydetmesi önerilir. 
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