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ÖZ  

Bir işletmenin markasının varlığı, günümüz rekabet ortamında işletmelerin 

sürdürülebilirliği ve rekabet avantajı elde edebilmeleri için önemle üzerinde durulması 

gereken konulardan biridir. Marka varlığını oluşturan ögelerden biri marka unsurlarıdır. 

Marka unsurları, markayı tanımlamaya ve farklılaştırmaya yarayan ticari markalanabilir 

araçlardır. Marka unsurları marka bilincini arttırmak, güçlü, benzersiz marka birliklerinin 

oluşumunu kolaylaştırmak, olumlu marka kararları ve duyguları ortaya çıkarmayı 

amaçlayan yönetimlerin kullandıkları unsurlardır. Marka unsurlarını seçmek için 

hatırlanabilir, anlamlı, beğenilen, dönüştürülebilir, uyumlanabilir ve korunabilir 

kriterlerden bir veya birkaçı bir arada olmalıdır. Buna göre genel kabul gören temel 

unsurlar; marka adı, logo, sembol, karakter, jingle, ambalaj, konuşma sesi ve sloganlardır. 

Marka unsurları marka farkındalığı yaratmak için de dikkatli bir şekilde seçilmelidir. 

Marka varlığı oluşturma marka bilinci yaratacak isme karar verildikten sonra tamamlayıcı 

diğer unsurlarla devam eder. Marka varlığı yaratmak uzun, zorlu ve maliyetli bir süreçtir. 

Bu çalışmada marka varlığı oluşturmak için gerekli olan marka unsurlarının tanımlanması 

ve konseptlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  
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ABSTRACT  

The existence of the brand of a business is one of the issues that should be 

emphasized in order to ensure the sustainability and competitive advantage of the 

enterprises in today's competitive environment. One of the elements constituting the 

brand existence are brand elements. Brand elements are trademark tools for 

identifying and differentiating the brand. Brand elements increase brand awareness, 

to facilitate the formation of strong, unique brand associations, to create positive 

brand decisions and emotions.  One or more of the criteria that can be remembered, 

meaningful, admired, transformable, adaptable and protected can be combined to 

select brand elements. According to this, generally accepted basic elements; brand 

name, logo, symbol, character, jingle, packaging, speech sound and slogan. Branding 

elements should also be carefully selected to create brand awareness. Creating brand 

presence continues with other complementary elements after deciding on brand 

name. Creating brand presence is a long, challenging and costly process. In this 

study, it is aimed to define the brand elements that are needed to create brand 

presence and to examine their concepts. 
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 GİRİŞ  

Günümüz acımasız rekabet ortamında işletmelerin rekabet üstünlüğü yaratmalarında en 

etkili konulardan biri de işletmenin markasıdır. Marka, “Bir satıcı veya satıcılar grubunun mal 

ve hizmetlerini tanımlamak ve rakiplerinden ayrıştırmak  için oluşturulmuş isim, terim, işaret, 

sembol veya tasarım veya bunların bir birleşimidir.” (AMA, 2014).  Diğer bir anlatımla marka, 

bir veya bir grup satıcı ve/veya üreticinin ürün ve hizmetlerini belirlemek, tanıtmak ve  

rakiplerinden ayırarak farklılaşmasını sağlamak için kullandığı (Kotler,2000) isim, kelime, 

sembol, renk, şekil, işaret veya bunların çeşitli bileşenleridir (Chernatony ve Gil, 1998). Marka, 

bir ürünün veya hizmetin farklılaşmasını sağlayan değerli bir varlıktır. Tüketicinin ürün veya 

hizmet hakkındaki düşüncelerini ifade eder. Tüketiciler markanın duygusal faydalarından 
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yararlanabilmek veya kendilerini ifade edibilmek için kullanırlar (Phau ve Kong, 2001).  Marka 

bir değere ve imaja sahiptir. Ürün ve hizmetlere kimlik kazandırılmasını sağlar. Dolayısıyla 

markalaşma ile işletmelerin tüketicilerin zihninde yer alması ve rakiplerinden ayrılması 

mümkün olabilir.  

Marka varlığını oluşturan ögelerin başında marka unsurları gelir. Marka unsurları 

markayı tanımlamaya ve farklılaştırmaya yarayan ticari markalanabilir araçlardır (Keller, 

2012). Marka bilincini arttırmak, güçlü, benzersiz marka birliklerinin oluşumunu 

kolaylaştırmak ve olumlu marka kararları ve duyguları ortaya çıkarmayı sağlarlar. Bir markanın 

ortaya çıkması için iki temel unsur vardır. Birincisi mantık ve performansa bağlı olan faydalar, 

ikincisi duygusal ve imaja bağlı olan faydalardır. Bu çerçevede oluşturulan markalar güçlü ve 

ayırtedici özelliklere sahip olup benzerlerinden fark edilip ayrılmalarını sağlar.  (Pringle, 

Thompson, 2000). Marka değeri yaratabilmek için insanların algılamalarını sağlayacak, iletişim 

çabasına önderlik edebilecek, farklılaştırıcı bir marka kimliği ile güçlü markalar oluşturulabilir 

( Aaker, 1996). Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile müşteri gücü de büyümektedir. 

Böylelikle globalleşen pazarlar, interaktif ve mobil pazarlama imkanları artmaktadır. Bu da 

rekabetin gün geçtikçe büyümesini sağlamaktadır. Marka yaratmak, diğer bir anlatımla “ben 

markayım” diyebilmek için öncelikle o markayı değerli (Kotler, 2000)  hale getirmek gerekir.  

Marka değeri, pazarlama alanında kullanıldığı gibi muhasebede de kullanılan bir 

kavramdır (Wood, 2000). Tüketicilerin pazarlama faaliyetlerine göstermiş oldukları olumlu 

veya olumsuz tepkiler (Keller, 2012) olarak ifade edilebilecek olan marka değeri, pazarlama 

faaliyetleri tarafından yaratılan soyut bir varlıktır.  İşletmenin ürettiği ürün ve hizmetlerin 

değerini arttıran veya azaltan, markanın adı, kelime, sembol, şekil, renk, tasarım ve benzeri gibi 

ayırt edici özellikleriyle ilişkili varlık ve yükümlülükler bütünüdür. (Aeker, 2001). Marka 

isminin ürün ve hizmetlere eklenen ilave değer olan marka değeri, markaya rakiplerine göre 

avantaj sağlayarak güç kazandırır (Vazquez , 2001) yüksek hisse senedi kazancı sağlar 

(Cooksey, 2005). Bu bağlamda marka değerinin yönetilmesi, geliştirilmesi ve kontrol edilmesi 

gereken (Kapfere, 1992) önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili yazında algılanan 

kalite, marka bilinirliği, marka sadakati, marka kimliği, marka imajı, marka konumlandırması, 

marka çağrışımı ve marka kişiliği, marka bileşenleri arasında yer almaktadır. Marka değerinin 

esas kaynağı tüketicilerdir. Diğer bir ifadeyle marka değerini ortaya koyan en önemli ögelerden 

biri tüketicidir ve onun markaya yönelik tutumu, bakışı, satınalma davranışıdır.  Marka gerek 

tüketicilerin ilgisini çekmek gerekse onları satın almaya teşvik etmek için en önemli faktördür. 
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Dolayısıyla bir marka değerli ve güçlü olacaksa ilk olarak tüketicisinin kalbine girmeli (Kotler, 

2000), zihninde yer almalıdır.  

Tüketicilerin satın alma davranışları, hizmet veya ürünün özelliklerinin yanı sıra  

tüketicilerin demografik, psikolojik, sosyolojik, kültürel vb. özelliklerinden de etkilenmektedir. 

Dolayısıyla tüketicilerin birçok marka arasından birisini seçmesi için işletmenin doğru bir 

şekilde belirleyeceği hedef kitlesinin özelliklerine göre stratejiler geliştirmesi gerekecektir. 

Böylelikle işletme hedef kitlesine mesajını doğru bir şekilde iletebilecek, marka imajı 

geliştirebilecek ve markaya bağlılık yaratabilecektir.   

Marka varlığı oluşturmada temel ögelerden olan marka unsurlarının doğru bir şekilde 

seçilmesi oldukça önemlidir. Marka unsurları, marka bilincini arttırır, güçlü marka birliklerinin 

oluşumunu kolaylaştırır, olumlu marka kararları ve duyguları ortaya çıkarır (Keller, 2012). 

Marka varlığı oluşturmak için gerekli olan marka unsurlarının tanımlanması ve konseptlerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada konuyla ilgili literatür bilgisine yer verilmektedir.  

1. MARKA UNSURLARINI SEÇME KRİTERLERİ  

Marka unsurunun ortaya çıkabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bu 

özellikler sağlanmadıkça güçlü markalar ortaya çıkarmak zordur. Markalar bağlı oldukları 

işletmeyi, ürün ve hizmetlerini temsil ederler ve marka imajını yansıtırlar. Ürünün yapısı, şekli, 

ambalajı ve benzeri dışında o ürüne has her şey marka kavramının içindedir (Aktuğlu,2004:12). 

Güçlü markalar oluşturabilmek için marka unsurları belirli kriterlere göre seçilmelidir. Marka 

farkındalığını arttıracak, marka çağrışımını güçlendirecek ve pozitif marka algısını (Foroudi,  

2019).  ortaya çıkaran unsurlar belirlenmelidir. Bu marka unsurlarını belirleme kriterleri altı 

adettir. Bunlar; “Hatırlanabilir, Anlamlı, Beğenilen, Dönüştürülebilir, Uyumlanabilir, 

Korunabilir” dir (Keller, 2012). Diğer bir ifadeyle bu unsurlardan ilk üçü (akılda kalıcı, anlamlı 

ve sevilebilir) marka oluşturmadır. Son üçü ise (aktarılabilir, uyarlanabilir ve korunabilir) 

savunucudur ve marka hakkının zorluklara karşı korunmasına yardımcı olur. Sayılan bu 

kriterler kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir.  

1.1 Hatırlanabilirlik (Memorable) 

Marka, kolayca tanınan ve hatırlanan özelliklere sahip olmalıdır. Marka akılda kalıcı 

olmalıdır. Markanın farkedilmesini, anımsanmasını sağlarlar. Marka değeri oluşturmak için 

gerekli bir koşul, yüksek düzeyde marka bilinirliği sağlamaktır. Bu hedefi destekleyen marka 

unsurları doğal olarak unutulmaz ve dikkat çekicidir (Bettels & Wiedmann, 2019). Satınalma 
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veya tüketim ortamlarında hatırlanmayı veya tanınırlığı kolaylaştırır. Markanın hatırlanması 

için öncelikle tanınmayı, akılda kalmayı sağlayacak çalışmaların planlanması gerekir. Diğer bir 

anlatımla markanın tanınması, markayı farklılaştıran, diğer markalardan ayıran özelliklerinin 

farklı ortamlarda vurgulanmasını, etkinliklerin hedef kitlenin özelliklerine göre markanın 

özelliklerini belirtecek şekilde planlanmasını gerektirir.  Marka farkındalığı ve marka bilgisi 

sağlamak, markaya ihtiyaç yaratmak, güven ve olumlu tutum yaratmak, dolayısıyla marka 

bağlılığı sağlamak vb suretiyle oluşturulan marka imajı, markaya pazar değerinin yanında 

finansal değer de kazandırır.  (Tosun, 2002: 97-98).  

1.2 Anlamlılık (Meaningful) 

Anlamlılık kriteri ürünün doğası hakkında genel bilgi verirken markanın özellikleri veya 

markanın faydaları hakkında spesifik bilgi verir. Tanımlayıcı (brand awareness) ve ikna edici 

(brand image anda positioning)  yönleriyle anlamlılık kriterinde cevap aranacak sorular şöyle 

örneklendirilebilir; Marka unsuru ürün kategorisi hakkında bir şey söylüyor mu?  Hangi tip 

insan bu markayı kullanır? Markanın içeriğinde ne var? gibi 

Dolayısıyla ürünün farklılıklarını, faydalarını anlatabilir olmalı, kimlere hitap ettiği açık 

olmalıdır.  

1.3 Beğenilirlik (Likable-Hoşa Gitme) 

Marka unsuru, markanın içeriğinde ne olduğuyla ilgili bilgi veriyor olmalıdır. Eğlenceli 

ve ilginç, görsel görünüme önem veren,  estetik olarak hoşluk yaratan, imajı kuvvetli, çekici 

gibi özelliklerde olmalıdır. Marka unsuru estetik olarak ne kadar çekicidir? Tüketiciler 

tarafından ne kadar beğeniliyor? Gibi sorulara cevap verebilmelidir?  

1.4 Dönüştürülebilirlik ( Transferable-Aktarılabilme) 

Marka öğesinin yeni ürünler için veya marka için yeni pazarlarda marka değerine ne 

ölçüde katkıda bulunduğunu ölçer. Dolayısıyla yeni bir pazara girerken veya ürün genişlemesi 

yapıldığında marka unsurunun uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Marka unsuru coğrafi 

sınırlar ve pazar segmentleri arasında marka değerine ne ölçüde katkıda bulunuyor sorusunun 

cevabını verebilmelidir (Dawar, Parker, 1994). Bu kriter, büyük ölçüde marka unsurunun 

kültürel içeriğine ve dilsel niteliklerine bağlıdır.  
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1.5 Uyumlanabilirlik (Adaptable-Uyarlanabilme) 

Esnek, güncellenebilir özellikte olmalıdır. Tüketici fikirleri değişebilir, logo ya da 

karakterler yeniden tasarlanabilir. Bu sebeple marka unsuru uyumlanabilir olmalıdır. Marka 

unsurunun uyarlanabilir olması çağa, duruma uygun güncellemelerin yapılmasına imkan verir. 

Logo veya karakterlere farklı, modern görünümler verilebilir. Global marka 

konumlandırmasında hedef kitlenin belirlenmesini sağlayan geniş kapsamda strateji ve piyasa 

konumlarıyla birlikte kültürler ve uluslar üzerinden şirket ve marka kimliğini belirleme, marka 

unsurlarını her piyasaya, hep bölgeye uyumlamaktadır (Schmitt, Simonson, 2000). Güçlü 

markalar güçlü rekabetsel avantajlar getirirler. Örneğin Nike, spor ayakkabısı pazarında 

performans ve fitnessle bir araya getirtiği imajıyla, tarzını, reklamlarını, promosyonlarını, ürün 

gelişimini, üretim ve fiyat stratejilerini vb basit bir platformada konumlandırmıştır. Ürün 

tanıtımında yerel spor dallarını ve atletleri, farklı kanalları kullanmış, farklı fiyat stratejilerini 

benimsemiştir. Nike yönetimi, tüm pazarlarda uygulanacak global ilkeleri geliştirmekle birlikte 

yerel yöneticilere imaj yaratımında uygulanan programlara esneklik kazandırma serbestisi 

tanınmıştır. Ekonomik gelişme, kültürel koşullar, rekabet gibi konular ise pazarlamacılar 

tarafından yönetilmelidir (Roth, 1995). 

1.6 Korunabilirlik (Protectable) 

Yasal olarak ve rekabetçi anlamda marka unsurunun korunmasını ifade eder. 

Pazarlamacılar uluslararası olarak yasal olarak korunabilecek marka unsurlarını seçmelidir. 

Bunlar yasal olarak uygun yasal kurumlara resmi olarak kaydedilmeli, kopyalanması 

engellenmelidir. Markanın rekabetçi bir şekilde korunabilir olup olmadığıdır. Bir ad, paket veya 

başka bir özellik çok kolay bir şekilde kopyalanırsa, markanın benzersizliğinin çoğu 

kaybolabilir. Firma markaları için uluslararası piyasalara uygun mal üretimiyle birlikte 

girilecek pazarın hukuki dayanakları da önemli bir etkendir. Markalı ürün,  giriş yapılan pazarın 

özelliklerine uygun değilse o pazarda tanıtım imkanı bulamayacak, diğer şartlar uygun olsa bile 

markasını konumlandıramayacaktır. Örneğin, İsveç’e araba pazarlamak isteyen ABD’li 

işletmelerin üretecekleri arabaların mutlaka İsveç’in yasal düzenlemelerine uygun olması 

gerekmektedir. Bu konuda marka ön araştırmasının yapılması bazı avantajlar sağlayabilir. 

Örneğin, Avrupa bölgesinde İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  ‘SOLO’, ‘SELPAK’, 

‘SERVICE’  markaları için yaptığı ön araştırma ile “CELLPAK” markasının Avrupa’nın birçok 

ülkesinde tescil ettirilmiş olduğu ortaya çıkmıştır  (Certeler, 2001). Böylelikle sorun önceden 
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görülebilmiş, markanın tescilli olduğu ülkeler belirlenmiş ve yatırım kararları ona göre 

verilebilmiştir.   

2. MARKA UNSURLARI  

Markalar kullandıkları medyanın ürünüdür. Radyonun kullanıldığı yıllarda jingle ve 

sloganlar ön planda olurken basının ortaya çıkmasıyla fotoğraf ve logolar ön plana çıkmaya 

başladı. Televizyon ile görsellik, ses ortaya çıkmaya başladı. Günümüz teknolojisi ile birlikte 

marka unsurları da farklılaştı ve büyüdü. Markalar artık kendi network’leri içerisinde, birer 

birer hayata geçirdikleri deneyimler üzerinden, kendi kimliklerini kendileri inşa ediyorlar. 

Modern marka ürün ve servis üreten firmalarla değil, bunları satın alan bireyle alakalı bir 

kavram olarak ortaya çıkıyor. Şu anki durumda tüketicinin kimliği tamamen ön planda 

tutuluyor. Tüketicilere olan hassasiyet ile ortak bir kimlik, hassasiyet yaratıyorlar. Bunu 

yaparken de anlamlı ve insanların ilgisini çeken markalar ortaya çıkıyor. Bu markaların ortaya 

çıkması için de tüm bu yeni ortaya çıkan elementlerle birlikte eskiden var olan elementler bir 

araya getirilerek hatırlanabilir, anlamlı, beğenilen, dönüştürülebilir, uyumlanabilir, korunabilir 

ve hatırlanabilir markalar yaratılır. Bir marka oluşturulurken “marka adı, URL, logo ve sembol, 

karakterler, slogan, jingle ve ambalaj” olmak üzere altı önemli unsur vardır ve bu unsurların 

uygun seçimi yapılarak sağlam marka varlıkları oluşturulur (Keller, 2012). Bu marka unsurları 

kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir.   

2.1 Marka Adı  

Marka ismi hızlı bir şekilde farkedilen, hafızaya alınan ve çağrışım yapan temel bir 

araçtır. İletişim için etkili bir kısayoldur. Marka ismi, bir ürüne verilecek ad, alınacak en önemli 

pazarlama kararıdır. Marka ismi, ürün/ürün grubu ve yararları hakkında fikir vermeli, ilginç, 

yaratıcı, eğlenceli, kolaylıkla hatırlanabilir, zamana uyumlu olmalıdır. Ayrıca farklı bölgelere, 

kültürlere aktarılabilir nitelikte olmalıdır.  (Grewal, Krishnan, Baker, Borin, 1998). Kısa olan, 

tek kelimeden oluşan marka isimlerinin hatırlaması, kodlanması ve hafızaya alınması oldukça 

kolaydır. Bulunması zor olsa da, tek kelimelik marka isimlerinin ideal olduğunu söylemekte 

yarar vardır.  Marka isminin güçlü ve ilişkilendirilebilir olması,  tek kelimeden oluşması, 

şüphesiz marka için avantaj sağlar. Apple, Amazon, Target gibi başarılı markaların tek 

kelimeden oluştuğu görülmektedir. Öte yandan Twitter, Google, Starbucks gibi marka adlarının 

da türetildiği veya icad edildiği görülmektedir. Dolayısıyla basit, kısa ve telaffuz kolaylığı olan 

isimler tercih edilmelidir (Rao, Monroe,1989). Güçlü bellek bağlantıları kurmaya yardımcı 

olmak için marka adlarının telaffuzları kolay seçilmelidir. Buna Eti, Cif, Raid, Coca Cola’nın 
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kısaltılmışı Coke gibi örnekler gösterilebilir. Marka isminin, ürün kategorisiyle ilgili olması, 

markanın özelliklerini, sunduğu yararları yansıtacak şekilde olması, ürünün içeriğini ve 

faydalarını çağrıştıran anlama sahip olması avantaj yaratacaktır. Öte yandan marka ismi 

değiştirilmesi güç olan bir marka unsurudur.  

2.2 URL  

URL’nin açılımı “Uniform Resource Locator”dır. Web adresleri olarak tanımlanır. 

Küçük harf ile başlayan  com, net gibi adreslerdir. URL, marka ismini hatırlatır ve kolaylıkla 

web sitesine ulaşılmasını sağlar. Yeni bir marka ismi belirlerken uygun web sitesi ismini 

bulmak zor olabilmektedir.   

2.3 Logo ve Sembol 

Marka logosu, belirli bir ürünü, hizmeti ya da işletmeyi temsil eder (Berger, 2010). 

Kelime olmayan işaret logolarına genellikle sembol denir. Kolay hatırlanabilir olmalıdır. Marka 

değeri oluşturulurken görsel unsurlar önemli bir role sahiptir. Logo ve amblem, markanın ve 

ürünlerin diğerlerinden ayırt edilebilmesi,  kolay bir şekilde hatırlanabilmesi için kullanımı 

zorunludur denebilir. Kurumsallığı ifade eder ve markalaşmanın ilk adımı olup kurumsal kimlik 

ögesidir. Ürün veya işletmenin fiziksel elementlerinden biri olabilirler. Markalar özellikle 

okuma-yazma oranının düşük olduğu zamanlarda sembol şeklinde oluşturulmuştur. Böylelikle 

tüketiciler işletmenin adını okuyamasalar da o işletmeyi, markayı, ürünü sembolünden 

tanıyabiliyorlardı. Günümüzde okur-yazar oranları yüksek olsa bile markanın diğerlerinden 

ayırt edilmesini, akılda kalıcı olmayı sağlamak açısından logo ve sembol, amblem hala büyük 

öneme sahiptir. Öte yandan kurumsallık açısından da oldukça önemlidir. Dolayısıyla kurumsal 

kimliği oluşturmak isteyen işletmeler öncelikle bir logoya veya ambleme sahip olmak 

durumundadır. Logo ve amblem sayesinde markalar, kendilerini uzun uzun anlatmak yerine tek 

bir sembolle yani logo ve amblemle istenen mesajı vermeyi rahatlıkla başarabilirler, kolaylıkla 

farkedilebilirler. Sözcük içermeyen görsel logo ve semboller yerel ve küresel pazarlarda 

kolaylıkla kullanılabilirler.  Zaman içerisinde logo ve semboller değişebilir fakat ürünün 

varlığını etkilememelidir (Keller, 2012; Bettels & Wiedmann 2019). 

2.4 Karakterler 

Karakterler, insani veya gerçek yaşam özelliklerini alan özel bir marka sembolünü temsil 

eder. Marka karakterleri reklam yoluyla tanıtılır ve reklam kampanyalarında ve paket, ambalaj 

tasarımlarında merkezi bir rol oynar. Çoğunlukla renkli ve imge bakımından zengindir 
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(Hosany, Prayag, Lee, 2013). Akılda kalıcı, anlamlı, sevimli, kendine özgü ambalajı olan 

ögelerdir. Diğer bir anlatımla genellikle reklam kampanyalarında kullanılan bir marka unsuru 

olan karakterler. Televizyon kampanyalarında, ürün ambalajlarında karşımıza çıkar. Markanın 

ilginç, dikkat çekici, eğlenceli algılanmasını sağlar. Marka farkındalığını renk ve görsellik ile 

dikkat çekerek elde edilmesini sağlarlar. Bazı örneklerde karakterlere insani özellikler verilir. 

Bu da markanın sevilebilmesini, beğenilir özellikte olmasını olumlu yönde etkiler. Marka 

karakterleri tüketici ile iletişi kurulmasını sağlar. Zaman içerisinde karakterlerde gelişmeler, 

ufak değişiklikler olabilmektedir.  

2.5 Sloganlar 

Marka isimleri gibi güçlü bir marka unsuru olan sloganlar, marka hakkında açıklayıcı 

veya ikna edici bilgiler veren kısa ifadelerdir. Genellikle reklamcılıkta görünürler, ancak 

ambalajlamada ve pazarlama programının diğer yönlerinde önemli bir rol oynarlar (Ashworth, 

Kavaratzis, 2009). Marka isimleri gibi, marka değeri oluşturmak için son derece verimli, kısa 

yollardan bir araçlardır. Diğer bir ifadeyle kısa cümlelerle, tanımlayıcı veya ikna edici bilgilerle 

marka iletişimini gerçekleştirirler, marka değeri oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ürün 

ambalajlarında, reklam kampanyalarında kullanılan sloganlar, zaman içinde değiştirilebilir, 

marka sloganı olarak kullanımının yanında belirli kampanyalarda da kullanılabilirler.  

2.6 Jingle 

Jingle, marka etrafında yazılmış müzikli mesajlardır. Genişletilmiş müzik sloganlarıdır. 

Dinleyicilerin aklında kalıcı nakaratlardan oluşur. En çok duygu, kişilik ve diğer maddi 

olmayan duran varlıklarla ilgilidirler. Marka farkındalığı için güçlü bir iletişim aracıdır. Marka 

adını tüketicilerin çoklu kodlama fırsatlarına izin veren zekice ve eğlenceli yöntemlerle tekrar 

ederler. Tekrarlamayı sağlarlar. Böylelikle hafızada kalmasını sağlar. 

2.7 Ambalaj 

Ambalaj, markayı tanımlayan, sessiz bir iletişim aracıdır. Marka kimliği vurgulanarak 

açıklayıcı ve ikna edici bilgilerle markanın tanıtımının yapılmasını sağlar. Ürünlerin 

bozulmadan tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ambalaj, ürün stratejisinin bir ögesidir. 

Açıklayıcı ve edici bilgiler vermeli, ürünün naklini ve korunmasını kolaylaştırmalı, estetik ve 

fonksiyonel olmalıdır. (Geyskens, Keller, Kristopher, Dekimpe, Koen, 2018). Öte yandan  

ambalaj, estetik olarak beğeni yaratacak, renk ve tasarımıyla göze hitap edebilecek, kendi 

kimliğini ön plana çıkaracak özelliklerde olmalı, boyutu, şekli, malzemesi, rengi, metni vb 
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dikkatli bir şekilde tasarlanmalıdır.    Bunlara sahip olduğunda markanın varlığı kuvvetlenerek 

marka bilinirliği artması sağlanacaktır.  

SONUÇ  

Hatırlanabilir, anlamlı, beğenilen, dönüştürülebilir, uyumlanabilir, korunabilir ve 

hatırlanabilir kriterlerini barındıran özelliklerde marka unsurlarının seçimi güçlü marka varlığı 

yaratmayı sağlar. Marka adı, URL, logo ve sembol, karakterler, slogan, jingle ve ambalajların 

doğru seçimi bir işletmenin markasının varlığı, günümüz rekabet ortamında işletmelerin 

sürdürülebilirliği ve rekabet avantajı elde edebilmelerini sağlar. Marka değeri oluşturmada ve 

arttırmada her bir marka unsurunun önemli bir rolü vardır ve birbiriyle uyumlu bir şekilde bir 

araya getirilmelidir. Tüm bu marka unsurları, birbirini destekleyecek şekilde bir araya 

geldiğinde anlamlı ve değerli markalar oluşur. Dolayısıyla anlamlı, hatırlanabilen, beğenilen, 

dönüştürülebilen, uyarlanabilen, korunabilen marka unsurları seçildiğinde güçlü markalar 

oluşabilir.  
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