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ÖZET

Geleneksel reklama alternatif olarak geliştirilen ve tanımlanan ürün yerleştirme,
televizyon reklamlarını ve reklam mesajlarını ret eden tüketici kitleye yönelik olarak
bugün artık daha planlı, daha net amaçlara dayalı, daha yaratıcı ve nispeten üstü kapalı
bir şekilde reklam gibi görünmeden reklam yapma en temel amacını taşımaktadır. Ürün
yerleştirme uygulamaları geleneksel reklama nazaran sağladığı maliyet avantajı,
spesifik hedef kitleye daha kolay ulaşabilmesi, izleyicilerin reklam mesajlarından
kaçınma davranışlarını en aza indirgemesi gibi başlıca sebeplerden ötürü etkili ve güçlü
bir pazarlama iletişimi tekniği olarak nitelendirilmektedir
Bu araştırmanın amacı, bir Reality Show türü olan yarışma programlarında yapılan ürün
yerleştirme uygulamalarının seyircilerin marka hatırlanırlığı üzerinde olan etkisini
incelemektir.
Araştırmanın verileri online anket yoluyla İstanbul'da yaşayan ve Survivor ÜnlülerGönüllüler 2017 programını izlemiş bireylerden toplanmış olup verilerin analizine
uygun olarak geri dönen 251 anket üzerinden araştırma gerçekleştirilmiştir. Sağlanan
veriler SPSS 21 programı ile analize tabi tutulurken araştırmada katılımcıların
yöneltilen sorulara ilişkin cevapları frekans ve yüzde analizi ile analiz edilmiştir.
Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için ise ki-kare analizi kullanılmıştır. İlgili
programda uygulanmış olan ürün yerleştirme uygulamalarına konu olan markaların
tespit edilmesi gibi başlıklar için ise programın 2017 sezonu (129 bölüm) içerik analizi
yöntemi ile incelenmiştir.
Yarışma programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamalarının izleyicilerin marka
hatırlanırlığı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada, yarışma
programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamaları ile ürün yerleştirmeye konu olan
markaların izleyiciler tarafından hatırlanması arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ürün Yerleştirme, Yarışma Programları, Marka Hatırlanırlığı,
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ABSTRACT
Product placement developed and defined as an alternative to traditional advertising, does not
reject television advertisements and advertising messages. Product placement, which is an
alternative to traditional advertising, is aimed at making advertising more targeted, clearer, more
creative and relatively closed for consumers. Product placement practices are characterized as
an effective and powerful marketing communication technique because of the cost advantage it
provides compared to traditional advertising, easier access to the specific target audience,
minimizing the avoidance behaviors of the audience.
The purpose of this study is to examine the effect of product placement on competition
programs, which is a type of Reality Show, on the brand recall of viewers.
The data of the survey were collected from individuals who live in Istanbul through online
surveys and Survivor famous people - volunteers who watched the 2017 program and a survey
was conducted on 251 surveys returned in accordance with the analysis of the data. The
obtained data were analyzed by SPSS 21 program. In the study, respondents' responses to the
questions posed by the participants were analyzed by frequency and percentage analysis. Chisquare analysis was used to determine the relationship between variables. For the titles such as
identifying the brands subject to product placement applications applied in the related program,
the 2017 season (129 episodes) of the program was analyzed by content analysis method.
In this study, which was conducted to measure the effects of product placement practices on
competition programs on brand rememberability, it was determined that there was a positive
relationship between product placement practices in competition programs and the memory of
the brands that are subject to product placement by the viewers.

Key words: Product Placement, Competition Programs, Brand Recall.
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KFC: Kentucky Fried Chicken
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SMS: Short Message Service (Kısa Mesaj Hizmeti)
TEB: Türkiye Ekonomi Bankası
TRT: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TV: Televizyon
vb.: Ve benzeri
vd.: Ve diğerleri
vs.: Vesaire
www: World Wide Web
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GİRİŞ
Türkiye'de özellikle 2011 yılı itibariyle 15/02/2011 kabul ve 01/04/2011 yürürlüğe
giriş tarihli 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun ile beraber televizyonda yayınlanan spor programları, eğlence
programları, diziler ile sinema ve televizyon için yapılmış filmlerde ürün yerleştirme
uygulamalarının yolu açılmıştır.
Firmalar pazarlama iletişimi hedeflerinin bir parçası olarak hedef kitlelerine en
etkili şekilde ulaşmayı amaçlamaktadır. Artan rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler
ve değişen tüketici davranışları sonucu pazarlamacılar, reklamcılar ve reklamverenler
mesajlarını iletebilmek için alternatif yollar denemeye başlamışlardır. Ürün yerleştirme
de bu yollardan birisi olarak tanımlanmaktadır. İzleyicilerin '' ses kısma, kanal
değiştirme, başka bir şeyle ilgilenme vs.'' gibi reklam mesajından kaçınma
davranışlarını çaresiz bırakan ürün yerleştirme, ürün veya hizmetlerini hedef kitlelerine
en sağlıklı şekilde duyurmak isteyen reklamverenler açısından giderek daha da önemli
bir pazarlama iletişimi olarak görülmektedir.
Her gün yüzlerce reklam mesajıyla karşılaşan tüketiciler için bu durum bir süre
sonra ''ret etme'' eyleminin baskın olduğu kısır döngüye dönüşmektedir. Bu süreç
içerisinde firmalar ise iletişim ortamlarını maksimum faydayla kullanarak ürünün veya
hizmetin ''neden'' satın alınması gerektiğini hedef kitlelerine anlatma derdine
düşmektedir. Bugün tüm bu yaşananlar reklamverenleri, reklamcıları ve pazarlama
uzmanlarını yaratıcı yeni yollar bulmaya itmektedir. En doğru yerde, en doğru zamanda
ve en doğru biçimde tüketici hedef kitleyle iletişime geçmek isteyen firmalar için ürün
yerleştirme önemli bir fırsat haline gelmiştir. Geleneksel reklamın tüketiciler üzerindeki
azalan etkisi de düşünülecek olursa ürün yerleştirme her geçen gün tüm diğer pazarlama
iletişimi araçlarıyla beraber reklamverenler için daha da güçlü bir alternatif olarak
zihinlerde konumlanmaktadır.
Ürün yerleştirmenin ilk örneklerine 20. yüzyılın başlarında Hollywood'da
rastlanmaktadır. Kavram asıl eşik atlamayı ise 1982 yılında yönetmenliğini Steven
Spielberg'in yaptığı ''E.T'' filminde ürün yerleştirme yapan ''Reese's Pieces''
şekerlemelerinin filmle bağlantılı olarak gösterdiği finansal ve marka bazlı gelişim
sonrasında gerçekleştirmiştir. Artık bundan sonra ürün yerleştirme ''amaçsız, sahne
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doldurmak için, çoğu zaman bedelsiz, plansız, amatörce'' yapılan bir uğraşıdan
reklamcılar ve pazarlamacılar için ''amaçlı, yüksek bütçeli, planlı, profesyonelce ve
markanın bütünleşik pazarlama iletişimine entegre bir şekilde'' gerçekleştirilen alternatif
bir pazarlama iletişimi çalışması olarak görülmeye başlanmıştır.
1990'ların ikinci yarısıyla beraber sayıları hızla artan televizyon kanallarının en
yalın haliyle içerik üretme telaşlarından biri olarak ülkemize merhaba diyen Reality
Show'lar daha sonraları ise hem kriz dönemlerinde hem de büyük bütçeli bekleneni
veremeyen yapımların yerini doldurmak için kanalların öncelikli olarak başvurduğu
program türü olarak konumlanmışlardır. Türk halkı tarafından çoğunlukla beğenilip
takdir edilen Reality Show'lar 2000'lerin başıyla birlikte ise Türk televizyonlarının ana
aktörlerinden biri konumuna yükselmişlerdir. Survivor ise Türkiye'de ilk defa 2005
yılında Kanal D'de ''Survivor Büyük Macera: Kuzey-Güney'' adıyla yayınlanmış ve
beklenen ilgiyi yakalayamamıştır. Daha sonra 2006 yılında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla
''Survivor: Türkiye-Yunanistan'' adıyla Show Tv'de ekranlara gelen program ilgiyle
takip edilmiş hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de yüksek reytinglere ulaşmıştır. 2018
itibariyle Türkiye'de 12. sezonunu geçiren Survivor bugün ise özellikle Tv8'de
yayınlanmaya başladıktan sonra haftanın ortalama beş günü yayınlanan hatta finale
yakın haftanın yedi günü yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı günlerde de sıklıkla
reyting ölçümlerinin zirvesinde yer alan bir yapım olarak ülke gündeminde geniş yer
tutmaktadır. Formatı gereği dokunulmazlık ve ödül oyunları olarak en temelde ayrılan
yarışmada ödül oyunlarında sunulan ödüller ise çoğunlukla birer ürün yerleştirmedir.
Ürün yerleştirme konusunda bugüne kadar çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar
genellikle ürün yerleştirmenin izleyiciler üzerinde olan etkisi bağlamında marka
hatırlanırlığı, marka tanınırlığı ve nihayetinde marka farkındalığı ile beraber kavramın
izleyicilerin satın alma davranışına olan etkisini incelemişlerdir. Ürün yerleştirmenin
değişen oranlarla beraber ilgili değişkenler üzerinde çoğunlukla pozitif yönlü anlamlı
etkisinin olduğu yapılan literatür çalışmasında belirlenmiştir. Bu doğrultuda bu tez
çalışmasında yarışma programlarında uygulanan ürün yerleştirme uygulamalarının
izleyiciler üzerinde yarattığı marka hatırlanırlığı etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.
Araştırmaya katılan katılımcıların marka hatırlama düzeyleri yardımsız hatırlama ölçeği
ile ölçülmüştür.
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Araştırma yarışma programlarında uygulanan ürün yerleştirme uygulamalarının
izleyiciler üzerinde markalar lehine ne derece hatırlanırlık yarattığını ortaya koymasının
yanında ürün yerleştirme ile ilgili literatüre katkı sağlaması ve ürün yerleştirmenin
özellikle Türkiye özelinde geleneksel reklama alternatif olmanın ötesinde en az onun
kadar önemli bir pazarlama iletişim aracı olduğunu vurgulamasıyla da önem
kazanmaktadır. Ayrıca Türkiye'de Reality Show'ların gelişim süreci ve en nihayetinde
Survivor'un Dünya'da ortaya çıkışı ile beraber ülkemizde geçirdiği 12 sezon detaylı bir
şekilde incelenmiş, çalışmanın bu yönüyle de literatüre katkı sağlaması umulmuştur.
Kullanımı giderek artan ürün yerleştirme uygulamalarının markaların hatırlanması
üzerine olan etkisini ölçen bu araştırmanın hem reklamcılar hem yapımcılar hem de
markalar açısından yol gösterici ipuçları sağlaması umulmaktadır. Araştırmanın bir
diğer amacı ise Türkiye'de ürün yerleştirme ve marka hatırlanırlığı ile ilgili yeterince
kaynak bulunmaması sebebiyle çalışmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalara
kaynaklık edip, ışık tutmasıdır.
Tezin içeriğine bakıldığında üç bölümden oluştuğu görülmektedir. İlk bölümde
ürün yerleştirmenin Dünya’da ve Türkiye'de aldığı tarihsel yol, uygulamada kullanılan
mecralar, ürün yerleştirme çeşitleri, avantaj ve dezavantajları, psikoloji kuramları
çerçevesince etki analizi, kavramın etik analizi, Türk yasalarındaki konumu ve medya
harcamaları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
İkinci bölümde ise; Reality Show'ların Türkiye'deki gelişimi, türleri, gerçeklik
kavramı özelinde analizi ve Türk izleyicisinin televizyon izleme eylemindeki yeri
değerlendirildikten sonra Survivor yarışma programının Türk televizyonlarındaki
yolculuğu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bölümün sonunda ise marka tanınırlığı,
marka hatırlanırlığı ve marka farkındalığı kavramları tanımlanmış, ürün yerleştirme ve
marka hatırlanırlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Türkiye ve Dünya'da bugüne
kadar yapılan araştırmalar ortaya konulmuş, bölüm sonlandırılmıştır.
Üçüncü bölüm olan araştırmanın uygulama bölümünde ise yarışma programlarında
ürün yerleştirme uygulamalarının izleyicilerin marka hatırlanırlığı üzerindeki etkisi
İstanbul ilinde ikamet eden ve Tv8'de yayınlanan Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017
yarışma programını izleyen kişilerden seçilen örneklem grubu üzerinden araştırılmaya
çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, konusu, önemi, soruları, kapsamı, sınırlılıkları ve
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varsayımları ile beraber araştırmanın yöntemi açıklanmış, araştırmada elde edilen
veriler araştırmanın hipotezleri ışığında analiz edilerek çalışma sonuçlandırılmıştır.
Araştırmanın

sonucunda

yarışma

programlarında

uygulanan

ürün

yerleştirme

uygulamalarının izleyiciler üzerinde marka hatırlanırlığı sağladığı tespit edilmiştir.
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TAKTİĞİ
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ÜRÜN
YERLEŞTİRME
Reklam uyaranlarına her geçen gün daha da fazla maruz kalan insanoğlu için artık
reklam mesajları kaçınılması gereken bir unsur haline gelmiştir. Öyle ki hemen hemen
hepsi benzer nedenler için üretilen bu mesajlar bırakın üretilme nedenlerini
gerçekleştirmeyi dikkatleri bile çekemez duruma gelmişlerdir. Teknolojinin de
yardımıyla reklam mesajlarından kaçmanın yollarını çeşitlendiren bugünün insanı,
reklamcıların işini zorlaştırırken aynı zamanda da onları çeşitli arayışlara itmiştir.
Örneğin, Phılıps üretmiş olduğu reklam atlama özelliğine sahip ‘’Digital Video
Recorder’’

(DVR)

ile

reklamın

başlangıcını

ve

sonunu

%90

doğrulukla

tanımlayabilmektedir (Fetvacı,2008: 20). Digital Video Recorder; kanal atlama (skip),
sesini kısma, geçme (zip), hızla ileriye sarma (fastforward) gibi

geleneksel

sayılabilecek yöntemlerin yerine teknolojinin de yardımıyla sunulan en yeni reklam
geçiştirme

yöntemlerinden

biridir.

Media

Planning

Group’un

2004

yılında

gerçekleştirdiği araştırma Digital Video Recorder kullanıcılarının %90’ının reklamları
atladığını ortaya koymaktadır (Hurnick,2006: 4).
Edilgen ve itaatkâr bir şekilde her denileni kabul eden, her denileni dinleyen
tüketici bugün yerini aktif ve ret etme davranışını sıklıkla sergileme eğilimine sahip
tüketiciye bırakmıştır. Tüketici hangi mesajı okuyacağına karar verirken hem mesaj
hem de görüntü bazında çoğunlukla ret etme eylemini kullanmaktadır. Karşılıklı
etkileşimin en önemli unsur haline geldiği bugünün reklam dünyasında ürün yerleştirme
uygulamaları alternatif bir pazarlama taktiği olarak hem reklamverenin hem de
reklamcıların ilgisini çekmektedir.
Literatürde kimi yerlerde marka yerleştirme olarak geçse de çoğunlukla ürün
yerleştirme olarak kullanılan kavram, Türkiye yasal mevzuatında da ürün yerleştirme
olarak ifade edildiği için çalışma boyunca ürün yerleştirme adıyla ele alınacaktır. Tezin
bu bölümünde ürün yerleştirme kavramının açılımı, doğuşu ve tarihçesi, kullanım
alanları, avantaj ve dezavantajları, çeşitleri, etik düzeyde ifade ettiği anlam ve analizi,
Türkiye yasalarındaki konumu ve kavram doğrultusunda yapılan medya harcamaları
örneklerle ifade edilecektir.
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1.1. Kavramsal Olarak Ürün Yerleştirme

Ürün yerleştirme kavramı hakkında yapılan tanımlar genel olarak benzer olmalarına
karşın aralarında ufak farklar bulunmaktadır. Ürün yerleştirmenin görece yeni bir alan
olması, uygulama alanlarının teknolojinin de yardımıyla çeşitlenmesi kesin bir tanımın
yapılmasını zorlaştırırken tanımların güncellenme gereğini zorunlu kılmaktadır.
Örneğin; ilk tanımlarda film ya da televizyon başat konumdayken bugün bilgisayar
oyunları, kitaplar, şarkı sözleri, video klipler gibi unsurlar kavramın uygulandığı
platformlara ve tanımlara dâhil olmuş durumdadır.
Ürün yerleştirme; Balasubramanian’a göre ,’’Film ya da televizyon programlarına
planlı ve göze çarpmayacak şekilde markalı bir ürünün yerleştirilerek izleyicileri
etkilemeyi amaçlayan bedeli ödenmiş bir mesajdır.’’ (Odabaşı ve Oyman,2005: 378).
Kavramın kökenleri ‘’Brand Entertainment’’e dayanmaktadır (McPherson,2008: 66).
Elden’e göre ise ürün yerleştirme; tüketici davranışlarını olumlu etkilemek amacıyla,
markalı ürünlerin bir bedel karşılığında sinema filmlerine yerleştirilmesidir
(Elden,2009: 274-275). Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Yayın Hizmeti Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönetmeliği’nin tanımları kapsayan 4.maddesinde ürün yerleştirme
: ’’Bir ürün, hizmet veya ticarî markanın, ücret veya benzeri bir karşılıkla program
içine dâhil edilerek veya bunlara atıf yapılarak, program içinde gösterildiği her tür
ticarî

iletişim.’’

olarak

değerlendirilmektedir

(www.resmigazete.gov.tr,

Erişim

Tarihi:11.11.2017). Karrh (1998: 33); ’’Markalı ürünlerin sinema filmleri, müzik
klipleri, video oyunları, kitaplar, diziler ile entegre olması; iletişim ortamlarına markalı
ürünlerin onların tanımlayıcılarının işitsel ve görsel bir şekilde belli bir bedel
karşılığında entegre edilmesi süreci.’’ olarak ürün yerleştirmeyi tanımlamaktadır.
Yolcu; ürün yerleştirmeyi ''Markalı bir ürün ya da hizmetin ücret karşılığında kitle
iletişim araçlarına, programlara, sanat eserlerine ve sosyal medya araçları içine belli
bir strateji ile eklenmesi.'' olarak tanımlamaktadır (Yolcu,2015: 28).
Lehu ve Bressaud ürün yerleştirme için yaptıkları tanıma daha önceki tanımlarda
göz önünde bulundurulanların yanına bulundurulmayanları da dahil etmiştir. Onlara
göre; ilgili yapımda kullanılan eşya, lojistik destek sağlayan firma, kullanılan tesisler de
ürün yerleştirme kapsamına girmektedir (Lehu ve Bressaud,2007: 1083). Babacan’a
göre markalı ürünlerin medyada işitsel ya da görsel olarak bir ücret karşılığında medya
içeriğine dâhil edilmesi süreci olarak tanımlanan ürün yerleştirme, bu ürünlerin
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yapımlara senaryoya uyumlu olacak şekilde yerleştirilmesi yoluyla izler kitlede satın
alma davranışı yaratılmasının amaçlandığı bir çeşit reklam iletişimidir (Babacan, 2012:
42). Kavramın bir başka yönü ise; reklamın öyküye yedirilmesinin yarattığı gizlilik
durumudur. Sarıyer ürün yerleştirmeden reklam ve satış tutundurmanın aksine dolaylı
bir iletişim yolu olarak bahsetmektedir (Sarıyer,2005). Tığlı’ya göre ise ürün
yerleştirme; ‘’İzleyicilerin inanç ve davranışlarını firma lehine etkilemek üzere bir
sinema filmi, televizyon programı ya da başka bir sanat yapıtı içine yapılan planlı ürün
girişleridir.’’ (Tığlı,2004: 23). Steortz’a göre ise ürün yerleştirme; sinema filmi,
televizyon programı veya müzik kasetinde marka ismi, ürün ambalajı, kurum kimliği
veya diğer ticari şekillerin yer alması olarak tanımlanmaktadır (You,2004:5). Ürün
yerleştirme bir başka deyişle izleyicilerin mesajların ticari etkisini fark etmemesine
veya verilen mesajların ticari mesajlardan farklı bir şekilde değerlendirilmesine vesile
olmaktadır (Odabaşı ve Oyman,2005: 377). En iyi ürün yerleştirme izleyicinin farkında
olmadan

aklına

yerleşen

ürün

yerleştirmedir

(www.pazarlama30.com,

Erişim

Tarihi:10.01.2018).
Ürün yerleştirme konusunda yapılan tüm bu tanımlardan hareketle ürün
yerleştirme; ücretli veya ücretsiz bir şekilde daha çok bir plan sonucunda marka ve
ürünlerin video klip, dizi, sinema filmi, bilgisayar oyunları, kitap, televizyon yapımları
vs. gibi platformlara içinde bulunduğu yapımın doğal akışı içerisinde izleyiciye belirgin
ve ekstra bir şekilde satın alma mesajı vermeden onun ilgisini, dikkatini çekmek ve
algısında yer edinmek amacıyla yapılan sade, kolay anlaşılır bir şekilde ürün ve
markaya ilişkin görsel ve sözel tanımlayıcıların yer aldığı, özü itibariyle reklam olan
mesajlar topluluğudur.
Pazarlama iletişimi uzmanlarının tüketiciyi markalarla buluşturmak adına
kullandığı en yeni yollardan biri olarak markaların belirli bir amaç doğrultusunda
yapımlara yerleştirilmesi olarak en basit haliyle tanımlanabilecek olan ürün yerleştirme
bugün milyon dolarlık bir sektör haline gelmiştir (Gürel ve Alem,2015: 6). Ürün
yerleştirmenin en temel amacı, markayı hedef kitleye onları zorlamayan bir sistem
içinde tanıtmak ve kabul ettirmektir (Tosun,2010: 316). Profesyonel olarak planlanan
ürün yerleştirme faaliyetleri sonucu özellikle de sinema filmleri ve dizilerde
izleyicilerin karşısına ürünler artık birer başrol oyuncusu olarak çıkmakta;
reklamverenler ürünlerinin eşsiz özelliklerini, üstün yanlarını anlatmak için önemli bir
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fırsat yakalamaktadırlar. Yine bu fırsatla firmalar seyircide istendik yönde olumlu
davranışlar yaratma şansını kazanmaktadırlar. Esasen her ne kadar sadece yapımda
görüldüğü kısmı kadarıyla değerlendirilmeye alınan ve kimi zaman basit olarak
algılanan ürün yerleştirme gerçekte senarist, yapımcı, marka, reklamveren veya ürün
yerleştirme ajansı tarafından tüm aşamaları titizlikle kontrol edilen ve üzerinde birden
fazla kez düşünülen bir uygulamadır. Tüm bu olan bitenin temel sebebi ise izleyicilerin
ürüne yönelik beğenilerinin arttırılıp, satın almalarının sağlanması amacıyla sevilen dizi,
film karakterleri ile izleyiciler arasındaki ilişkiden yararlanılmak istenmesidir (Öztürk
ve Okumuş,2013: 151). Ünlülerin imajlarından da yararlanarak reklam mesajlarını
ortaya koyma derdinde olan firmalar seyircilere sundukları ürün yerleştirme faaliyetleri
ile birlikte yapımı takip edenlere hayranı oldukları ünlülerle aynı deneyimi yaşama
fırsatı da sunmaktadır (Kotler,2005: 164). Marka imajı yaratma konusunda da faydaları
bulunan ürün yerleştirme sayesinde reklamveren firma tarafından ürün ya da hizmette
yaratılmak istenen imaj hem ilgili yapım bağlamında hem de ilgili oyuncu bağlamında
tüketiciye sunulmaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2005: 369).
Markalı mesaj olarak da adlandırılan ürün yerleştirme, ticaret ile sanatın kesişim
noktasını oluşturan unsurlardan biri konumundadır (Balasubramanian,1994: 31). Bir
elinde Lay’s, diğer elinde Sprite olan dizi ya da film oyuncusunu seyreden izleyici
yapımın kurmaca olduğunu bildiği halde film ya da dizi oyuncusunun o ürünü gerçekten
tükettiği illüzyonuna kapılmaktadır. Çünkü ürünün filmde veya dizide olması seyircinin
onun doğal olarak gerçekten orada olduğunu zannetmesi için geçerli bir sebeptir
(Tığlı,2004: 25). Reklam gibi görünmeyen reklam olarak kendini konumlandıran ürün
yerleştirme reklamcılıkta belki de en az reklam gibi görünen reklamdır çünkü bu ürün
yerleştirmenin temel özelliğidir (Terek,2008: 104). İnsanların ürün yerleştirmenin
uygulandığı

platformları

dinlenme

aracı

olarak

görmeleri,

reklama

maruz

kalmayacaklarına inanarak savunmasız bir şekilde bu mecralara yönelmeleri ve bu
araçlarla eylemin öznesi olan bireyin arasında bir süreklilik ilişkisi oluşması kavramın
reklam dünyası için ifade ettiği önemi bir kez daha kanıtlamaktadır. Beyaz perdede ve
renkli camda her geçen gün daha da fazla denk geldiğimiz markaların altında yatan
temel sebep pazarlamacıların izleyicileri etkileme çabasıdır (Tokgöz,2009: 1).
Ürün yerleştirme ücretli ve ücretsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Literatürdeki
kimi yazarlar için yapımcıların ücret alması ürün yerleştirmenin bir zorunluluğu olarak
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tanımlanırken kimi araştırmacılar ikisinin de ürün yerleştirme olduğu konusunda görüş
bildirmektedirler. Örneğin; Balasubramanian (1994) ve Reijmersdal ve diğerleri (2009)
ürün yerleştirme uygulamaları için reklamverenlerin yapımcıya ücret ödemesini bir
zorunluluk olarak aktarırken, RTÜK’ün 6112 sayılı kanununun 13 maddesinin 2.
fıkrasında

yapılan

açıklamaya

göre

ise

ülkemizde

böyle

bir

zorunluluk

bulunmamaktadır (www.mevzuat.gov.tr, Erişim Tarihi:01.11.2017).
Ücretli ürün yerleştirmeler, önceden ödenmek koşuluyla ücret ve yahut karşılıklı
promosyonel faaliyetlere dayalı olarak belli bir bedel karşılığında markalı ürün ya da
hizmetin yapıma entegre edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Öztürk, 2007: 51). Ücretsiz
ürün yerleştirmede ise markalı ürün ya da hizmet yapımda gerçekçilik ve doğallık hissi
yaratmak üzere belli bir bedel ödemeksizin yapımın içine eklemlenmektedir
(Öztürk,2007: 51).
Kavramı ifade eden isim sorunu da ilgili alan yazında yer edinen başka bir alt
başlıktır. Odabaşı ve Oyman (2005: 377) uygulamayı marka yerleştirme olarak
adlandırırken, yerleştirmeye konu olanın ürün değil marka olduğunu ifade
etmektedirler. Bu görüşlerini Oyman ve Odabaşı (2005); bir filmde kahve yerine kolalı
içeceğin yerleştirilmesinin tüketici dikkati açısından bir şey ifade etmediğini fakat
içeceğin Coca Cola veya Pepsi gibi markalı bir ürün olduğunda izleyici tarafından daha
farklı algılanacağını söylemektedirler. Akkan (2006: 4) ise gerçekten bir sinema
filminde kırmızı bir Ferrari gördüğümüzde onu otomobil olarak değil, Ferrari olarak
algıladığımızı bundan dolayı da yerleştirmeye konu olanın üründen ziyade markalar
olduğunu belirtmektedir. Ürün yerleştirmenin marka yerleştirme olarak anılmasının
nedeni Yolcu’ya göre uygulamanın markalı ürünlere şöhret kazandırma pratiğinin
olmasıdır (Yolcu,2004: 298). Konuyla ilgili diğer bir bakış açısı ise; yapımlarda
markanın kullanılması ürün yerleştirme iken, markanın gösterilmesi ya da markaya
ilişkin yorum yapılması marka yerleştirme olarak değerlendirilmektedir (Çelik vd.,
2004: 382). Özetle tüm bu görüşlerden ortaya çıkan sonuç; Galaxy S serisinin ötesinde
yerleştirilmesi yapılan Samsung’dur.
Sarıyer (2005) ve Akgül (2013) ise ekranda görülenin ürün ama vurgulananın
marka olduğunu belirtmektedirler. Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 6112
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sayılı

kanununda

ise

kavram

ürün

yerleştirme

olarak

yer

almaktadır

(www.mevzuat.gov.tr, Erişim Tarihi:01.11.2017).
You (2004), Tığlı (2004), Russell (1999) kavramı ürün yerleştirme olarak ifade
ederken; Matthes vd., (2007), Reijmersdal vd., (2009), Karrh (1998), Johnstone ve
Dodd (2000), Banerjee (2009) marka yerleştirme; Chang (2005) markalı ürün
yerleştirme olarak çalışmalarının bazılarında kavramı adlandırmaktadırlar. 1980’li
yıllardan itibaren yine ürün yerleştirme; eğlence pazarlaması, ortak pazarlama, örtülü
reklam, melez tutundurma, marka entegrasyonu gibi adlarla da dönem dönem
kullanılmıştır (Chan,2012: 41).
Sponsorluk ve ürün yerleştirmenin zaman zaman birbiri yerine kullanılması,
birbirlerine karıştırılması literatürde karşılaşılan bir diğer problemli alan olarak
görülmektedir. Ürün yerleştirme uygulamalarında destekleme ikinci plandayken
sponsorluk uygulamalarında birinci plandadır. Sponsorluk uygulamalarında sponsor
olan firmanın desteklediği yapımın tek bir sahnesinde bile gözükmesine gerek yok iken
ürün yerleştirmenin alamet-i farikası yapımın içinde yer almaktır (Tığlı,2004: 24-25).
Sponsorluk; karşılıklı olarak kabul edilmiş ticari faydaları sağlamak amacıyla bir
bireyi, bir organizasyonu, olayı ya da faaliyeti desteklemek için ticari bir kuruluş ya da
hükümet tarafından ayni ya da nakdi destek sağlamaktır (Elden ve Avşar, 2004: 30).
Diğer bir önemli fark ise sponsorlukta verilen destek açık olarak ilan edilirken, ürün
yerleştirmede destek ya dolaylı açıklanır ya da açıklanmaz (Tığlı,2004: 24). İki
kavramın karıştırılmasının nedenlerinden biri de aynı yapımda iki kavramın da yer
almasıdır. Sponsor olan firma aynı zamanda ürün yerleştirme uygulaması da
yapabilmekteyken, ürün yerleştirme yapan firma isterse ilgili yapıma sponsor da
olabilir. Örneğin; yapımın başında ve sonunda çıkan ‘’Dimes’in katkılarıyla’’ sunarsundu ifadesi bir sponsorluk uygulamasını belirtirken, yapımın herhangi bir yerinde
herhangi bir karakterin elindeki Dimes meyve suyunu içmesi ise ürün yerleştirmeye
örnek teşkil etmektedir. Diğer bir önemli husus ise sponsorluk faaliyetlerinin hedef
kitlesi ürün yerleştirme faaliyetlerine göre daha geniştir. ‘’ TEB BNP Paribas Tennis
Stars Series’’ ile Türk Ekonomi Bankası tüm ülkenin gündeminde yer edinirken, yine
aynı bankanın herhangi bir yapımda uyguladığı ürün yerleştirme sadece o yapımın
izleyicileri ile sınırlı kalacaktır.
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Negatif ürün yerleştirme; en temel haliyle kötü bir filmde, kötü bir sahnede, kötü
kişiler tarafından ürünün ya da hizmetin kullanılmasıdır (Tığlı,2004: 42).

Aynı

zamanda aynı senaryo içerisinde ürün yerleştirme uygulamalarına konu olan iki veya
ikiden fazla rakip firmadan yapıma maddi veya promosyonel olarak destek veren
firmanın

diğer

markanın/markaların

yapımda

daha

kötü

bir

durumda

konumlandırılmasına vesile olması olarak da tanımlanabilmektedir. Örneğin; 2001
yapımı Pearl Harbour adlı sinema filminde Coca Cola şişeleri hastanede kan taşımak
için kullanılırken bu sahneden birkaç dakika sonra ekrana gelen bir diğer sahnede Pepsi
asıl görevi olan kola sıvısını muhafaza eden içecek şişesi olarak görülmektedir. Diğer
bir ilginç örnek ise ABD’de 2001-2014 yılları arasında dokuz sezon yayınlanan ''24''
dizisi ile ilgilidir. Dizinin dikkatli bir izleyicisi konumunda olan Dean Browell dizideki
iyi olan karakterlerin tümünün Apple Mac, kötü olarak konumlandırılan tüm
karakterlerin ise Dell marka bilgisayar kullandıklarını fark etmiştir. O esnada iyilerin
içinde gösterilen bir karakterin Dell marka bilgisayar kullandığını fark eden Browell
aylar öncesinden bu karakterin hain olduğunu belirtmiş, finalde ise Browell’in bu
görüşü doğrulanmış, Browell bu ilginç tespitle haklı çıkmıştır (www.wired.com, Erişim
Tarihi:12.11.2017). Stephen Kıng’in It (1986) kitabından sinemaya uyarlanan ve 27 yıl
sonra tekrar çekilen aynı adlı filmde Pennywise isimli 27 yılda bir Derry kasabasına
gelen ve sıklıkla elinde balonlarla palyaço kılığında etrafta dolaşmaktan hoşlanan
kötücül bir varlığın hikâyesi anlatılırken Pennywise'ın ''Ronald McDonald''a olan
benzerliği dikkat çekici bir unsurdur. 27 Eylül 2017'de Almanya'daki ön gösterimde
filmin sonuna Burger Kıng ''Never Trust A Crown'' (Bir Palyaçoya Asla Güvenme)
mesajını yerleştirerek filmi rakibi adına negatif ürün yerleştirmesine dönüştürmeyi
başarmıştır (www.mediacatonline.com, Erişim Tarihi: 22.02.2018).
Tüm Dünya’da ve Hollywood sinemasında kullanılan ürün yerleştirme bugün
geçmiş uygulamalara kıyasla daha profesyonel ve amaca yönelik olarak yapılmasının
yanında belirli bir plan programa bağlı kalarak bir ücret karşılığında uygulanması
sebebiyle de yeni olarak kabul edilmekte ve geleceğin reklamcılığı olarak görülmektedir
(Gürel ve Alem, 2015: 60). Markom Leo Burnett’in eski CEO’su Ahmet Akın’a göre
ise; ‘’Ölçümlenebilirliğin artmasıyla ürün yerleştirme trend olmanın ötesinde olmazsa
olmaz bir iletişim yöntemine dönüşecektir.’’ (www.dünya.com, Erişim Tarihi:
23.11.2017)
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1.2. Dünya’da ve Türkiye’de Ürün Yerleştirme Tarihi

Ürün yerleştirmenin başlangıç tarihi hakkında literatürde farklı bilgilere yer verilse
de ürün ya da markaların sanatsal içeriklere yerleştirilmesi yeni bir uygulama değildir.
Geçmişten bugüne incelendiğinde ise gelişigüzel yapılan ürün yerleştirmenin bugün her
dakikası planlı, ciddi amaçlarla firmaların bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinin
bir parçası olarak yapıldığı gözükmektedir. Tezin bu bölümünde ürün yerleştirme
uygulamalarının geçirdiği tarihsel dönüşüm incelenecektir.
Alessandro Giannatasio adlı İtalyan tarihçinin açıklamalarına göre 1550’li yıllarda
Venedikli ressamların yaptıkları tablolarda ürün yerleştirmelere rastlamak mümkündür.
Amaçları reklamdan ziyade toplumun üst kesiminde yer alanları objeler yoluyla
betimlemek olan dönemin ressamları, toplumsal sınıfları eşyalar yoluyla eserlerinde
belirgin hale getirmişlerdir. Örneğin; Paolo Veronese adlı ressamın eserlerinde roplar ve
çeşitli elbiseli insanlar bu duruma örnek teşkil etmektedir (Donaton,2003: 42). Yine
keza Edovard Manet’nin ‘’Un Bar Aux Folies Bergere’’ adlı tablosunda ‘’Boss’’marka
biraların betimlemesine rastlamak mümkündür (Walton,2010: 71).
Sinemada ilk ürün yerleştirme uygulaması ise sinemanın mucidi Lumiere
kardeşlerin 1896 yılında çektiği ‘’Washing Day in Switzerland’’ adlı kısa filmde
uygulanmıştır (Chan, 2012: 40; Chang vd.,2009: 784; Sung vd.,2009: 257). Sunlıght
Soap ve Sunlıght Seife adlı ürünlerin reklam filmi niteliğinde olan bu kısa film, ürün
yerleştirmenin ilk kez uygulanmaya başladığı yer konumundadır. İlk ürün yerleştirme
ofisi ise 1939’da Metro-Goldwyn Mayer tarafından açılmıştır (Galician ve
Bourdeau,2004: 16).
Televizyon tarihinde ise Gündeş (1994), bilinen en güzel örnek olarak Aşk Gemisi
(Love Boat) adlı televizyon dizisinde uygulanan Princess Cruises isimli gemi firmasının
ürün yerleştirmesi olduğunu belirtmektedir (Gündeş,1994: 38’den aktaran Tığlı,2004:
34). Radyo’da yapılan ilk ürün yerleştirme uygulaması ise; ‘’Bing Crosby Chesterfield
Show’’dur. Programın adına da sponsor olan Chesterfield için radyo programı açılırken
onu öven şarkılar söylenmekte, program içinde defalarca adı geçmektedir. Chesterfield’
den

sonra

ise

programın

sponsoru

General

(www.oldtimeradiodownloads.com’ dan aktaran Paylar,2014: 4).
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Electric

olmuştur

Animasyon filmlerinde ilk ürün yerleştirme örneği ise 1987’de Anastasia adlı
animasyon filminde Chanel marka parfümün yer alması olmuştur (Tığlı,2004: 34). Her
ne kadar bu örnekler bugünkü anlamıyla ürün yerleştirmeyi tam anlamıyla karşılamasa
da ürün yerleştirme başlangıç tarihi olarak neredeyse sinema kadar eski bir uygulama
olarak göze çarpmaktadır. O günden bu güne kullanılagelen uygulamada yeni olan,
reklamverenler tarafından titiz bir çalışmayla belli bir plana sadık kalınarak belirlenen
amaca ulaşma çabasıdır.
1920’lerden bu yana sinema filmlerinde ürün yerleştirme uygulamalarının bu kadar
fazla yer almasının nedenlerinden biri de, ABD’de reklam yasağı bulunan sigara ve
alkol firmalarının bu yasağı alternatif bir reklam türü olan ürün yerleştirme ile delmeye
çalışmalarıdır (Sarıyer,2005: 219). Hıggins (1985); ürün yerleştirmenin alkol ve tütün
şirketlerinin izleyicinin gözünde kahraman olan ünlüler ve starlarının markalarını
filmlerde kullanarak izleyicileri etkilemesini sağlamak amacıyla şirketlerin onlara ücret
ödemesiyle

başladığını

belirtmektedir

(Hudson

ve

Elliot,2013:

178).

Ürün

yerleştirmenin bir endüstri haline gelmesi ise dekor olarak kullanılan ‘’herhangi bir
şey’’ statüsündeki ürünlerin ‘’başrol veya yardımcı oyuncu’’ statüsüne yükselmesiyle
mümkün hale gelmiştir.
Schmoll vd., (2006: 33) yaptığı araştırmaya göre 1920’lerde yayın yapan radyo
programlarında da ürün yerleştirme uygulamalarına rastlamışlardır. 1910’ların başından
itibaren Ford Model T arabası, Mack Sennet’in komedilerinde kullanılmaktaydı
(Lehu,2007: 19). 1920’lerin ortalarına gelindiğinde Amerikan filmleri yakın kıtalara
doğru ihraç edilmeye başlamış bunun sonucunda da filmlere yerleştirilen ürünler ilk
defa ülke dışında tanınmaya başlamıştır (Walton,2010: 7).
1930’lara gelindiğinde artık film stüdyolarının ilgili birimleri, reklamveren
firmaların pazarlama uzmanlarına filmlerinin sağlayacağı tanıtım fırsatlarını ve
sahnelere ilişkin analizleri göndermeye başlamışlardır (Arslan,2011: 17). Yine bu
yıllarda Amerikan sineması henüz gelişme aşamasında iken üreticilerin ürünlerini,
sıradan bir unsur olarak filmlerde kullanmaktan öte ön plana çıkartma çabası ürün
yerleştirmenin gelişmesini etkileyen unsurlardan biridir. Hayatlarını geniş kitleler
önünde yaşayan ünlülerin markalarına pozitif etki yapabileceği düşüncesi firmaları bu
düşünceye iten bir başka neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Markalı ürünlerin sinema
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filmlerinde öne çıkarılmasıyla; daha önce set dekor ekibi ve çalışanları tarafından
koordine edilen, yapımın masraflarını mümkün olduğu kadar azaltma temel amacına
sahip eylemler topluluğundan ibaret olan ürün yerleştirme büyük bir değişim
geçirmiştir. Örneğin; De Beers isimli mücevher firması 1930’larda film stüdyolarının
yöneticilerine filmlerdeki yıldızların kullanması koşuluyla mücevher göndermiş,
filmlerde kullanılan bu mücevherler bir daha film stüdyoları tarafından De Beers’a iade
edilmemiştir (Antonopolou,2010: 4).
McKechie ve Zhou (2003: 349) ürün yerleştirme tarihinin 1930’lara kadar gittiğini
ve film setlerine yapılan destek ve dekor malzemesi yardımlarından ibaret olan ürün
yerleştirmelerin ilk kez bu yıllarda marka farkındalığı yaratma ve satın alma üzerindeki
etkisinin fark edilmesiyle uygulamada profesyonelleşme yoluna gidildiğinden
bahsetmektedir. Sinema yıldızlarının markalı bir ürün kullandığı ilk film Jack
Crawford’un Jack Daniels içtiği 1945 tarihli Ömre Bedel Kadın ( Mildred Pierce)’dır
(www.phoenıxnewtimes.com’dan aktaran Tığlı,2004: 33). Yine Tığlı’nın (2004: 33)
verdiği bilgiye göre; 1959’da Pepsi yönetim kuruluna atanan Crawford’un 1970 yılına
kadar bütün filmlerinde yapılan Pepsi ürün yerleştirmesi bir diğer ilgi çekici noktadır.
Bozkurt’a (2008:18) göre; tamamen tesadüfi olan bu sahne filmde görevli olan dekor
amirinin yerel bir Jack Daniels dağıtıcısı ile iletişim kurması ya da ürünü marketten
alması sonucunda ortaya çıkmıştır. Diğer bir örnek, ‘’The African Queen’’ filminde
Humprey Bogart’ın içtiği Gordon’s Gin ürün yerleştirmesi yine o döneme kadar yapılan
en profesyonel yerleştirmelerden biridir ( Tuner,2002’den aktaran Tığlı,2004: 33).
Markaların 1940’lı yıllarda film stüdyolarıyla yaptıkları antlaşmalar sonucunda
aynı film stüdyosundan çıkan bütün filmlerde benzer markalara rastlamak mümkün hale
gelmiştir. Örneğin Warner Brothers filmlerinin buzdolabı markası General Electric iken
yine aynı film stüdyosunun filmlerinde ‘’De Beers’’ marka mücevherlere sıklıkla rast
gelinmektedir (Lindstrom,2009: 51-52). 1945’in sonlarına doğru tüm Dünya’da
2.Dünya Savaşı’nın ekonomik bedeli hissedilmeye başlamışken, reklam ve filmlerin
birleştirilmesi fikri Hollywood’un bu krize karşılık öne sürdüğü bir fikir olarak
uygulanmıştır (Segrave,2004: 211).
Otomobil firmaları günümüzde hem sinema hem de diziler için önemli bir ürün
yerleştirme kalemini teşkil ederken, bir sinema filmine ilk kez bir otomobil markasının
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ürün yerleştirmesi Howard Hawks’ın yönetmenliğini yaptığı 1946 yapımı ‘’Birleşen
Kalpler’’ (The Big Sleep) adlı filmde Packard ve Plymouth markalı araçlar ile
yapılmıştır (Mohr,2009: 9).
1951’de Walt Disney film stüdyolarında gişede başarılı olmuş filmlere ilişkin
fotoğrafların yer aldığı şapka, fincan ve t-shırt gibi çeşitli objelerin satışının başlatılması
kavramın tarihsel dönüşümündeki bir başka uygulama olarak görülmektedir
(Arslan,2011:17). Yine bu yıllarda televizyonun ABD’de yaygınlaşmasıyla ürün
yerleştirme uygulamaları sponsorlukla iç içe geçmiş bir şekilde televizyon program ve
dizilerinde kendilerine yer bulmuştur. ‘’The Colgate Comedy Hour’’, ‘’Kraft Television
Theatre’’ gibi yapımlar bu duruma örnektir (Argan vd.,2007: 161). 1950’li yıllarda
‘’Destination Moon’’ filminde dört astronotun Coca Cola içip, Lee marka pantolon
giymesi diğer bir ürün yerleştirme örneğini oluşturmaktadır (Argan vd., 2007: 161).
1960’lara gelindiğinde durağan bir konumda seyreden ürün yerleştirme, 1970’lerin
hemen başında tüm Dünya’da yaşanan ekonomik kriz ile birlikte yapımcılar açısından
düşen gişe gelirlerine alternatif oluşturarak yapım maliyetlerini tolere etme aracı olarak
görülmüştür (Arslan,2011: 18).
1970’lerin sonuna kadar zaman zaman belli bir plana sadık kalınarak uygulanmaya
çalışılsa da genel olarak bir plandan yoksun olarak ilerleyen ve etkileri tam tahmin
edilemeyen ürün yerleştirme Steven Spielberg’in çektiği ’’E.T.:The Extra Terrestrial’’
(1982) filmine yerleştirilen Reese’s Pieces şekerlemelerinin satışlarında film gösterime
girdikten sonra yaşanan %65 oranında artış ile dikkat çekici bir unsur haline gelmiştir
(Odabaşı ve Oyman,2005: 377). Satışlarda yaşanan bu artışın oranı hakkında birbirine
yakın olmakla beraber çeşitli kaynaklarda çeşitli sayılar verilmektedir. Örneğin;
Nebenzahl ve Secunda'ya (1993: 21) göre %66 oranında, Segrave ‘e (2004:165) göre ise
gösterime girdikten sonraki ilk üç ay içinde %70 oranında satış artışı yaşanmıştır.
Birkaç ay içerisinde 800’den fazla sinema büfesi satışlara yetişmek üzere Reese’s
Pieces şekerlemelerini depolamaya başlamıştır (Lindstrom,2009: 52). Yaşanan bu hızlı
satış artışı ürün yerleştirme tarihinin başka yöne evrilmesine neden olmuştur
(Chan,2012: 40). Filmin hikâyesi ise şu şekildedir: Yalnızlık çeken ve yetim olan Elliot
isimli çocuk evinin arka tarafındaki koruda olağandışı görünümlü bir yaratık ile
karşılaşmış ve yaratığı saklandığı yerden çıkarmak için kendisinin de çok sevdiği
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Reese’s Pieces şekerlemelerini koruluktan eve uzanan yola bir sıra halinde bırakmıştır
(Lindstrom,2009: 52).
Filmin bu sahnesinde kullanılmak üzere ilk önce M&M şekerlemelerinin üreticisi
olan firmaya teklif götüren yapım ekibi, üretici firmanın 1979 yapımı Alien (Yaratık)
adlı sinema filmini E.T.'ye benzer bulması sonucunda bu tür filmlerin markalarına
herhangi bir fayda getirmeyeceğini, böyle bir filmle markalarının özdeşleşmesinin
uygun olmayacağını belirtmişler ve teklifi ret etmişlerdir. Bunun üzerine Hershey’s
Food Company’ e teklif götüren yapım ekibi firmaya filmin sadece konusundan
bahsetmesine ve senaryoyu okutmamasına rağmen olumlu yanıt almıştır. Hershey’s
yetkililerine göre bu durum girilmesi gereken bir risk olarak durmaktadır. Firma
tarafından yapıma hiçbir ücret ödemeden gerçekleştirilen Reese’s Pieces ürün
yerleştirmesi tüm ülkede ciddi bir yankı uyandırmanın yanında hem yarattığı satış artışı
hem de ürün yerleştirmeye olan bakış açısını değiştirmesi açısından hem kavram
özelinde hem reklamcılık tarihinde önemli bir konumda bulunmaktadır (Gürel ve
Alem,2004: 13).
Ürün yerleştirmenin satış artışına neden olduğu diğer bazı örnek durumlar ise
şunlardır: Rebel Without a Cause (1955) filminde James Dean’in saçını taradığı Ace
Comb marka tarakların satışında filmle beraber satış patlaması yaşanmıştır (Tığlı,2004:
33). Steve McQueen’in oynadığı Gangsterin Kaderi (Bullitt) (1968) adlı filmde Ford
Mustang’i kullanmasının ardından ürünün satışlarında artış yaşanmıştır (Bozkurt,2008:
9). Tomorrow Never Dies adlı filmde James Bond tarafından kullanılan Ericsson’un
pazar payı, The Horses Whisperer adlı film ise ''equisearch.com'' sitesinin tıklanma
oranı %40 artmıştır (Morton ve Friedman,2002: 33). 1983 tarihli Risky Busines ve
1986 tarihli Top Gun yine ürün yerleştirmenin reklamverene fayda getirdiği iki film
olarak görülmektedir. Risky Business adlı filmde ürün yerleştirme yapan Ray-Ban
firması finansal zorluklar yaşamaktayken filme yerleştirilmesiyle birlikte aynı yıl
cirosunu %50 arttırmıştır. Bunun yanında filmde donanma pilotu olan Pete Mitchell’in
(Tom Cruise) giydiği deri ceket, deri ceket modasının başlamasına neden olurken, hava
kuvvetleri ile Amerikan donanmasına yazılma oranında %500’lük bir artış sağlamıştır
(Lindstrom,2009: 52). Yine Men in Black 2’de (Siyah Giyen Adamlar 2, 2002) Will
Smıth’in Ray-Ban marka Retro gözlük takmasıyla Ray-Ban firmasının satışları altı ayda
üç katına çıkmıştır (Lindstrom,2009: 53).
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Televizyon dizi ve programlarına yapılan ürün yerleştirme uygulamaları da satış
artışlarına neden olabilmektedir. Örneğin; 1995-1998 yılları arasında yayınlanan ‘’Ally
McBeal Show’’da ana karakterin kullandığı Nick&Nora pijamalarının satışında %35’lik
bir artış sağlamıştır (Russell ve Stern,2006: 7). 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi
dizisinde ise Romanson’un yaptığı ürün yerleştirme hem marka bilinirliğini hem de
satışlarını arttırarak, diziden önce ayda 7-8 bin olan satışları 15 bine kadar yükseltmiştir
(Demir,2008: 55).
Ürün yerleştirme uygulamalarının satış düşüşüne neden olduğu uygulamalar da
mevcuttur. Bir Gecede Oldu (When It Happened One Nıght) (1934) adlı filmin başrol
oyuncusu Clark Gable filmin bir sahnesinde gömlek altına atlet giymemiş ve ekrana
yansıyan bu durum markasız ürün yerleştirme olarak izleyicilerin gömlek altına atlet
giymeme davranışını sergilemelerine neden olmuş atlet satışlarını da düşürmüştür
(Vollmers,1995: 28). Bu durum Tığlı’ya (2004: 33) göre ilk ürün yerleştirme örneği
iken ürün yerleştirmenin tüketici tutum ve satın alma davranışları üzerindeki etkisini de
açıklamaktadır. Atlet satışlarındaki, 90’lı yıllarda Marlon Brando ve James Dean’in
Harley Davidson markalı motosikletleri üzerinde atlet-tişörtleriyle görünmeleri sonucu
satış patlaması yaşayarak eski haline dönmüştür (Zazza,2004’ten aktaran Tığlı,2004:
33).
1980’lerde giderek daha da fazla üstüne düşünülen bir konu haline gelen ürün
yerleştirme, 1960’lı ve 1970’li yıllara nazaran daha da profesyonel uygulanmaya
başlamıştır (Segrave,2004: 211). Yine bu yıllarda ürün yerleştirmeler için bedel
ödenmeye başlaması bir başka değişiklik olarak göze çarpmaktadır (Odabaşı ve
Oyman,2005: 377). Amerika’daki yerleştirmelerin %90’ının barter (takas) usulüne göre
yapıldığını aktaran Tığlı (2004: 51) şu örnekleri vermiştir: Miller firması ürün
yerleştirme karşılığı bir filme 40 kasa birayla katkıda bulunmuş, bir gitar firması ise
gitarlarının bir filmde kullanılması için kendi gitar dükkânında filmin tanıtımına yer
vermiş yine Powerbank markası bilgisayarlarını Görevimiz Tehlike (Mission
İmposibble) adlı filmde yerleştirmek için filmin setine ödünç olarak vermiştir.
Nebenzahl ve Secunda’nın (1993) verdiği diğer bir örneğe göre Kellog’s MGM film
stüdyolarının bir filmine ürün yerleştirmesi yapmak için tüm setin 1 yıllık kahvaltılık
gevrek ihtiyacını karşılamıştır. Procter & Gamble ‘ın yaratıcısı olduğu soap operalarda
yine firmanın ürünlerinin tanıtıldığı bilinmektedir (Donaton,2003: 45). Böylece
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uygulamanın şekli, ekranda kalış süresi, başrol oyuncusuyla arasındaki ilişki gibi birçok
alt başlık fiyata etki eden unsurlar haline gelmiştir. Ürün yerleştirme uygulamaları
Hollywood’da önceleri gerçeklik uyandırmak en temel amacıyla uygulanırken, tüketici
faaliyetlerini olumlu yönde etkilediğinin fark edilmesiyle yerleştirilmeye konu olan
ürünün reklamını yapan uygulamalar haline dönüşmüştür (Taşkaya,2009: 104). Bazı
kuruluşlar ürün yerleştirme ile yetinmeyip filmlere isim sponsoru da olurken karakter
adlarıyla ve yine bu karakterlerin kullandığı aynı firmaya ait olan ürünlerle ürün
yerleştirmenin başka bir boyutunu meydana getirmişlerdir. Örneğin; Marlboro Man ve
Harley Davidson (1991) filmi bu duruma örnektir (Okay,1998: 133). 1990’lı yıllarda
hakim ürün yerleştirme stratejisi yapımda ne kadar çok marka o kadar para iken bu
strateji 2000’li yıllarda ürün yerleştirmeye konu olan az sayıda markadan daha çok para
kazanmaya dönmüştür.
James Bond filmleri ürün yerleştirme konusunda bir şölen niteliği göstermektedir.
26 filmden oluşan seride en sıradan marka bile üstün özelliklerle donatılmaktadır
(www.listefilm.com, Erişim Tarihi:21.01.2018). Kurşungeçirmez ön cam, arkasında
tüfek bulunan ön farlara ve oturan kişiyi istediği zaman dışarı fırlatan koltuklara sahip
Aston Martin DBS ya da lazer ışını ve otomatik silah donanımı olan istediği zaman
kayak yapabilen istenmediğinde ise kendini imha edebilen Aston Martin Volante
bunlardan bazılarıdır (Yengin,1996: 105).
Türk yapımlarında ilk defa ne zaman uygulandığına ilişkin bir kaynak bulunmayan
ürün yerleştirme Tığlı’ya (2004: 35) göre 1998 tarihli Karışık Pizza adlı filmde aynı
zamanda filmin sponsorlarındanda biri konumunda olan Pizza Hut’ın film içerisinde
birden fazla kez gözükmesiyle başlamıştır. Pizza Hut filmin afişinde Efes Pilsen, Nokia,
Mustang Jeans ile beraber sponsorlar bölümünde yer almaktadır. Kartal Tibet’in
yönettiği Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu Şen Dul Şaban (1985) filmde ise ’’ Omo’’
deterjan markası açık bir şekilde görülmektedir (Bulut,2014: 94). 1990’lı yıllarda
Türkiye’nin içine düştüğü ekonomik durum Türk sinemasını da etkilemiş, markaların
filmlere sponsorlukla başlayan destekleri yerini bir süre sonra ürün yerleştirme
uygulamalarına bırakmıştır. Efes Pilsen; Reha Erdem’in Ay (1988), İrfan Tözün’ün Kız
Kulesi Aşıkları (1993) ve Yusuf Kurçenli’nin Çözülmeler (1994) adlı filmlerini sponsor
olarak desteklemiştir (Arslan,2010: 27-28).
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Televizyon dizilerindeki ilk ürün yerleştirmelerden biri olan ‘’Bizimkiler’’ adlı
dizide kahramanların kullandığı arabaların tek bir firma tarafından karşılanması
yayınlandığı dönemde büyük tartışmalara neden olmuştur (Ertaş,2003: 26-29). Sinan
Çetin’in 1995’te yönettiği Bay E filminde Jeep ve Tuborg firmalarının ürün
yerleştirmelerine rastlamak mümkündür (Uludağ,2009: 107). Yine keza Cem Yılmaz’ın
yazıp Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Gora (2004) Türk sinemasında ürün yerleştirme
konusunda özel bir konuma sahiptir. Aynı zamanda filmin sponsoru konumunda olan;
Yedigün, Avea, Aytaç Sucukları, Samsung’un yanında Kütahya Porselen, Ray-Ban ve
Yeni Rakı gibi markaların da filmde ürün yerleştirme uygulamaları bulunmaktadır. Cem
Yılmaz’ın Arif Işık karakteriyle yer aldığı filmde Kütahya Porselen’in UFO olarak
kullanılması, Gora gezegeninde bir yandan portakal koyulunca diğer yandan Yedigün
veren meyve sıkacağı, Aytaç sucuklarının asılı olduğu ‘’Sucuk Ağacı’’ , Gora’ya giden
uzay gemisinde Arif’in Samsung telefonu ve Avea hattıyla Dünya'yla iletişim kurması
ve ekrana gelen Avea uydusu ile ‘’Avea her yerde çeker!’’ mesajının verilmeye
çalışılması yerli sinema için dönemin şartları da düşünüldüğünde ürün yerleştirme
açısından önem arz etmektedir. Yine diğer bir Cem Yılmaz filmleri olan Pek
Yakında’da (2014) Pepsi, Turkcell, Yandex, Fruko, Yedigün, BMW, Grundig, Happy
Moon’s Cafe, Acıbadem Hastanesi; Ali Baba ve Yedi Cüceler’de (2015) ise Pepsi ve
Metro Toptan Marketleri’nin ürün yerleştirmelerine rastlamak mümkündür.
Günümüzde ise Hollywood filmleriyle gişe savaşı veren yerli sinema; filmin
bütçesi ile başarılı olma ihtimalinin doğru orantılı olduğu da düşünülecek olursa yüksek
bütçe arayışları içerisindedir. Yapımın bütçesine kaynak olarak görülen yollardan birisi
olarak ürün yerleştirme hem reklamverenler hem de yapımcılar açısından bugün
ülkemizde de tüm Dünya’da olduğu gibi oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır.
Türk markalarının Hollywood'da yaptıkları ilk ürün yerleştirme çalışması ise Batman ve
Superman: Adaletin Şafağı (2016) adlı filme yapılan Türk Hava Yolları ürün
yerleştirmesidir.
2005-2017 yılları arasında Box Office verileri (boxofficeturkiye.com, Erişim
Tarihi:01.01.2018) temel alınarak yapılan yıl bazlı en yüksek gişeye sahip ilk iki yerli
filmin ürün yerleştirme analizi şu şekildedir:
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Tablo 1. 2005-2017 Yılları Arasında Vizyona Giren ve Yıl Bazında En Fazla Gişeye Sahip Filmlerin
Ürün Yerleştirme Analizi

Film Adı -Yılı

İzlenme
Sayısı

Yönetmen

Filmde
Yer
Yerleştirmeler

Alan

Ürün

Hababam
Sınıfı Ferdi Eğilmez
Askerde-2005

2.587.824 Salon Veysel, Nokia

Babam ve Oğlum- Çağan Irmak
2005

3.839.883 Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet,
Ülker

Kurtlar Vadisi Irak2006

Serdar Akar

4.256.567 Hürriyet, Bmw, Toyota, Grand
Hamilton

Hababam Sınıfı 3.52006

Ferdi Eğilmez

2.068.165 Mercedes Benz, Kanal D

Beyaz Melek-2007

Mahsun Kırmızıgül

2.032.885 Emcare Ambulans, Opet

Kabadayı-2007

Ömer Vargı

2.002.631 Tuborg, Mercedes Benz, Samsun
216, Milliyet, Nokia, Anadolu
Sağlık Merkezi

Recep İvedik 1-2008

Togan Gökbakar

4.301.693 Nashıra Otel

A.R.O.G-2008

Cem Yılmaz& Ali
Taner Baltacı

3.707.086 Türk Telekom, TTnet, Türk
Telekom Videofon, Nokia, Adidas
ve Adidas Terrapass, Avea, RayBan, Apple, Rolex, Viagra,
Ancient Egypt Magazine, World
dergisi, Cnn, National Geographıc

Recep İvedik 2-2009

Togan Gökbakar

4.333.144 Kim Market, Atlasjet Havayolu,
Alaaddin Adworks, Starbucks,
Sushico, Kemer Country Golf
Club, Apple iMac, Datron, Kent
Missbon, Aymar Bitkisel Yağ,
Miller Bira, Adidas, Doritos
Alaturca, Lay’s Gurme, Apple
Macbook

Güneşi
2009

Mahsun Kırmızıgül

2.566.435 Filmde
herhangi
bir
ürün
yerleştirmeye rastlanılmamıştır.

Beş Mahsun Kırmızıgül

3.474.495 Ciner Medya, Hyundai, Ntv, Cnn
Türk, İhlas Haber Ajansı, Opel,
Path Mark Super Center, Isuzu
Rodeo, Met Lıfe, Türk Hava
Yolları, Hotel Golden Cıty,
Suzuki, Volkswagen, Reuters, LG,
İstanbul Hotel

Gördüm-

New York’ta
Minare-2010
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(Tablo 1. Devam)

Recep İvedik 3-2010

Togan Gökbakar

3.326.084

Eyvah Eyvah 2-2011

Hakan Algül

3.947.988 Filmde
herhangi
bir
ürün
yerleştirmeye rastlanılmamıştır.

Aşk
Tesadüfleri
Sever-2011

Ömer Faruk Sorak

2.418.090 Anadolu Jet, Türk Kalp Vakfı,
Ankara Sanat Tiyatrosu, 312
Concept Bar, Manhattan Bar,
TNK-Söyle
Ruhum(Albüm),
Medicana Hastanesi

Fatih 1453 - 2012

Faruk Aksoy

6.572.618 Filmde
herhangi
bir
ürün
yerleştirmeye rastlanılmamıştır.

Evim Sensin-2012

Özcan Deniz

2.703.241 Torunlar Gyo, Mall of İstanbul,
İstanbul Akvaryum, Tuborg, Fıat,
Gt Jeep

Düğün Dernek-2013

Selçuk Aydemir

6.980.070 Winston Lıght, DFM

CM101MMXI
Fundamentals-2013

Gökhan Tiryaki

3.842.535 Filmde
herhangi
bir
ürün
yerleştirmeye rastlanılmamıştır.

Recep İvedik 4-2014

Togan Gökbakar

7.369.098 Filmde
herhangi
bir
ürün
yerleştirmeye rastlanılmamıştır.

Eyvah Eyvah 3-2014

Hakan Algül

3.414.212 Habertürk

Mucize -2015

Mahsun Kırmızıgül

3.737.605 Filmde
herhangi
bir
ürün
yerleştirmeye rastlanılmamıştır.

Düğün
2015

2- Selçuk Aydemir

6.073.364 Sürat Kargo, L’oreal Paris Saç
Boyası,
Toyota,
Chevrolet,
Renault Fluence, Kral World
Radyo, Peugeot, DFM

Alper Çağlar

herhangi
bir
ürün
3.597.499 Filmde
yerleştirmeye rastlanılmamıştır.

Benim- Mert Baykal

2.070.949 Hewlett Packard, Hyundai, iPhone

Dernek

Dağ 2-2016
Kardeşim
2016

Land Rover, Sony, Sony Vaio,
Exper, Asus, Samsung, Inca, Crea,
MedicalPark Hastaneleri, Bimeks

Recep İvedik 5-2017

Togan Gökbakar

7.437.050 Gloria Sports Arena, Mercedes
Benz, Fiat, Samsung, BMC, Ford,
Asics, Spalding, Adidas, Duffer

Ayla-2017

Can Ulkay

5.533.285 Milliyet gazetesi, Ziraat Bankası,
Türk Hava Yolları, Hyundai,
Samsung
(notebook,
cep
telefonu), Audi
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Ürün yerleştirmenin geleceğine ilişkin en önemli öngörülerden biri de televizyon
dizilerinde ya da sinema filmlerinde yer alan ürünlerin izleyici tarafından o an satın
alınmasına yardım eden interaktif teknolojilerin geliştirilmesi olarak ifade edilmektedir
(Arslan, 2011: 25). Bugün gelindiği nokta itibariyle ürün yerleştirme; bedelsiz bir
şekilde hiçbir ticari çıkar güdülmeden gerçekleştirilmekten, tamamen ticari amaçlarla
ürünün senaryoya entegre olmasına hatta başrollerden biri konumuna yükselmesine
doğru değişen bir çizgide gelişmiştir.

1.3 .Ürün Yerleştirmede Kullanılan Mecralar

Teknolojinin ilerlemesi sonucunda Dünya’da yaşanan gelişmeler ürün yerleştirme
kavramını da etkilemiştir. Öyle ki sinemayla başlayan ve uzun bir süre de sadece
sinema ve radyoda yolculuğuna devam eden ürün yerleştirme, 90’lara hatta günümüze
kadar kısmen sinemanın hâkimiyetinde devam etse de artık hiç azımsanmayacak
derecede diğer platformlarda da uygulanmaya başlamıştır. Bugün roman-öykü,
bilgisayar oyunları, diziler, televizyon şovları-reality showlar, tiyatro ve opera eserleri,
radyo programları, karikatürler ve animasyon filmleri, spor müsabakaları, şarkı sözleri
ve video klipler, Youtube kanallarında ürün yerleştirmeler uygulanmaktadır. Kavramın
uygulandığı tüm mecraların ortak yönü ise insanların boş vakitlerinde stresli, yoğun
hayatlarından bir nebze olsun uzaklaşmak, dinlenmek için yöneldikleri ortamlar
olmalarıdır. Bu bölümde ürün yerleştirmede kullanılan mecralar ve ürün yerleştirmeler
örneklerle ele alınacaktır.

1.3.1. Roman ve Öykülerde Ürün Yerleştirme

Yazarları tarafından bir sonraki yüzyıla kalmak, ölümsüz olmak amacıyla yazılan
roman ve öyküler tüm bunların haricinde artık bambaşka bir amaç için de kullanılmaya
başlanmıştır. Yine ölümsüz eserler üretmek isteyen yazarlar olmakla birlikte bunun
yanında ‘’çok satan’’ (bestseller) olmak daha da önemli bir konu haline gelmiş, kolay
anlaşılıp kolay tüketilen eserler ortaya koymak çoğunlukla ana amaçlardan biri haline
gelmiştir. Üstelik bir de herhangi bir yolla ‘’ünlü ‘’ olmanın kitap yazmak için yeterli
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olduğunu düşünürsek ürün yerleştirme uygulamaları için roman ve öyküler kaçınılmaz
bir mecra olarak ortaya çıkmıştır.
Kitap okuma eylemi; bireyin tamamen vakit ayırması, odaklanması, fikir
yürütmesi ve dış dünyadan bütünüyle uzaklaşıp kahramanlarla birlikte yazarın kurduğu
dünyayı kendi zihninde tahayyül etmesini içeren bir eylemdir. Tüm bunlar
gerçekleşirken reklamla karşılaşacağı ise akıllardan bile geçirilmemekte, bu yolculuğa
çıkarken de ‘’Bu kitapta ürün yerleştirme uygulanmaktadır.’’ gibi bir ibareyle de
karşılaşılmamaktadır. Kitabın çok satan olma durumunda kitapta bulunan ürün
yerleştirmenin uluslararası bir etki yaratması, her halükarda ölümsüz olması gibi
durumlar ise reklamvereni bu mecraya çeken diğer nedenler olarak durmaktadır.
Kitapta yaygın olarak görülen tek bir reklam biçimi vardır o da roman veya öykü
bittikten sonra son birkaç sayfa veya kapakta yayınevinin diğer kitaplarına veya benzer
konudaki kitaplara dair bulunan duyurulardır (Boyraz,2014: 40). Ürün yerleştirme
uygulamalarının kitaplarda kullanılması ile birlikte artık her sayfa hatta kitabın isminde
bile markalara rastlamak mümkün hale gelmiştir. Üstelik ürün yerleştirme; hayal etmeyi
kolaylaştırırken, gerçekçilik kattığı üstelik bir de yazara ve/veya yayınevine maddi
destek sağladığından dolayı, akıllarda oluşabilecek sanatsal kaygıları da bir yana
bırakırsak oldukça yüksek bir gelişme potansiyeline sahiptir. Yine diğer mecralarda
seyircinin dikkat etmesi, algılaması umuduyla yapılan ürün yerleştirmelerin aksine
roman ve öykülerde okuyucu herhangi bir sayfa, paragraf ya da cümle atladığı takdirde
detayı kaçırma ihtimali ile karşı karşıya olduğu için ürün yerleştirmenin de atlanma
ihtimali yoktur veya diğer mecralara nazaran oldukça azdır. Diğer bir yönü ise ürün
yerleştirmenin çoğu zaman kitabın bir parçası olarak kabul edilmesi, reklam diye ayırt
edilmemesi ve dolayısıyla oluşabilecek diğer kaçınma davranışlarından muaf kalması
olarak göze çarpmaktadır. Örneğin; 22 farklı dile çevrilen Sokak Kedisi Bob adlı çok
satan kitapta 201 adet ürün yerleştirmesi yapılmış, yapılan ürün yerleştirmelerin ise en
dikkat çekici yönünün kitabın fan sayfalarındaki yorumlar incelendiğinde okuyucular
tarafından reklam olarak algılanmamaları, ayırt edilmemeleri dolayısıyla da durumdan
rahatsızlık duyulmaması olduğu belirtilmiştir (Boyraz, 2014: 40).
19. yüzyılda Jules Verne’in yazdığı ‘’80 Günde Devri Alem’’ adlı eser ürün
yerleştirmesi içeren ilk eser olarak tarihe geçerken eserde dönemin ünlü gemi ve
23

balıkçılık şirketlerinin adlarına rastlamak mümkündür (www.sena.beskardes.com,
Erişim Tarihi:23.11.2017). Esasında romanlarda ürün yerleştirme kavramına başka bir
boyut kazandıran Fay Weldon ve Bulgari işbirliği ile ortaya çıkan ‘’The Bulgari
Connection’’ (Bulgari Bağlantısı, 2001) adlı eserdir. Dünyaca ünlü mücevher firması
Bulgari tarafından sipariş usulü Fay Weldon’a yazdırılan ve yine Bulgari tarafından
finanse edilen kitap hem çok beğenilmiş hem de bazı eleştirilere konu olmuştur
(Akkan,2006: 21). Eser baştan sona Bulgari’nin ürün yerleştirmesini içermektedir.
Bulgari tarafından altı aydan daha kısa bir süre içinde Fay Weldon’a yazdırılan iki yüz
sayfalık romanda, Bulgari’nin Londra’da Sloane Caddesi üzerindeki tek mağazası
betimlenmekte ve tüm roman kahramanlarının müdavimi oldukları bir yer olarak olay
akışına yazar tarafından dahil edilmektedir (Yurddaş,2002: 55).
Ferrari’sini Satan Bilge romanının hem isminde hem de içinde defalarca geçen
Ferrari eserde kendine bolca yer bulmaktadır. Türkçeye ‘’Şeytan Marka Giyer’’ adıyla
çevrilen ve 2004 yılında Amerikalı yazar Lauren Weisberger tarafından yazılan ‘’Devil
Wears Prada’’adlı eserde yine isminde ve içerisinde birden fazla kez ürün
yerleştirmelere yer veren romanlardan biridir. Bir diğer Amerikalı yazar Stephenie
Meyer tarafından yazılan ve otuz yedi dile çevrilen, yetmiş milyardan fazla satan
Alacakaranlık

(Twilight)

serisinde

(1000kitap.com,

Erişim

Tarihi:17.12.2017)

başkarakterlerden biri olan Edward Cullen’in arabası Volvo C30’dan seride sıklıkla
bahsedilmiş, sağlamlılığı ve güvenirliliği defalarca vurgulanmıştır. Volvo C30 daha
sonra izleyiciler ve okuyucular tarafından Edward’ın arabası olarak anılmaya
başlamıştır (www.amazon.in, Erişim Tarihi: 21.11.2017).
Roman ve öykülerindeki ürün yerleştirmeler için reklamveren firmalarla ürün
yerleştirme sözleşmesi yaptığı bilinen Stephen Kıng’in dışında yazar Bıll Fıtzhugh’un
Glenlivent viskisini romanındaki kahramana içirmek üzere Seagram’s şirketi ile
anlaşma yapması medyada bir hayli ses getirmiştir (www.theadvisor.com’ dan aktaran
Tığlı,2004: 31).
Amerikalı çok satan yazar Dan Brown’un da romanlarında sıkça ürün
yerleştirmelere rastlanmaktadır. 2003 yılında yayınladığı Da Vinci’nin Şifresi ( The Da
Vinci Code) adlı romanında Citroen, Mercedes Benz, BMW, Porsche, Ferrari,
Smirnoff, Audi, Rolls Royce adlı markaların ürün yerleştirmeleri (Brown,2003), 2009
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yılında yayınladığı Kayıp Sembol’de (The Lost Symbol) ıPhone (Brown,2009), 2013’te
yayınladığı Cehennem (Inferno) adlı kitabında Apple ıPhone, Google, Fiat Sedan,
Volvo, Armani gibi markaların ürün yerleştirmeleri görülmektedir (Brown,2013).
ABD’de çocuk kitaplarında da ürün yerleştirme yapılmaktadır. Cheerios Sayma
Kitabı (Rob Bolster), Hershey’in Sütlü Çikolata Parçaları Kitabı (Jerry Pallotta),
Reese’s Pieces Şekerleri: Beşer Beşer Sayma Kitabı (Jerry Pallotta-Rob Bolster), Daha
Fazla M&M Çikolatalı Bonbon Matematiği (Barbara Barbieri), Cheerios Noel Oyun
Kitabı (Lee Wade) gibi kitapların hem adlarında hem de içeriklerinde markalar
çocuklara sunulmaktadır ( Neer, 2004’ten aktaran Akkan,2006: 22).
Adam Fawer’in yazdığı ve çok satan olan Empati (2008) adlı kitapta; Kit-Kat,
Google, Starbucks, Smith-Wesson tabanca, New York Times, Winston, Marlboro,
Lucky Strike, Pepsi, Kent sigara, McDonald’s, Camel, Volkwagen Beetle gibi markalar
yer almaktadır. Amerikalı yazarlar Sean Stewart ve Jordan Weisman tarafından
çıkarılan ‘’Cathy’s Book’’ adlı eserde ana karakter olan Cathy’e Procter & Gamble
firmasının ruju kullandırılmış bunun üzerine P&G yazarlara hiçbir bedel ödememiş
yalnızca internet sitesinde kitabı tanıtmıştır (Bozkurt,2008: 16)
Kitap dünyasında

gerçek markaların

yanında

yine kurgusal

markaların

yerleştirilmesi yoluyla da ürün yerleştirmelere rastlanmaktadır. George Orwell’in 1984
adlı ütopyasında Victory Gin, Victory Cigarettes; J.R.R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi
adlı roman serisinde geçen Longbottom Leaf and Old Toby’s tütün yaprakları, Old
Vinyards alkollü içecekleri romanlarda yer alan kurgusal ürün yerleştirmelere örnektir
(Gürel ve Alem,2015: 31).
Teknolojinin gelişmesiyle artık daha da kolay erişilme imkânına sahip olan ebook’larda da ürün yerleştirmelere rastlanmaktadır. İçerisinde reklamların yer aldığı ekitapları ücretsiz indirme imkânı sunan ‘’Wowio’’ adındaki program sayesinde
okuyucular

edebi

eserin

yapraklarını

çevirirken

reklamlara

rastlamaktadır

(Tokgöz,2009: 98).
Türk edebiyatında da romanlar ve öykülerde ürün yerleştirme uygulamalarına denk
gelmek mümkündür. 2013 yılında Murat Menteş tarafından yazılan Ruhi Mücerret adlı
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kitabın bir bölümünde Pepsi ve Coca Cola’nın adlarının geçtiği bir hikâye yer
almaktadır.
‘’Ağır ağır doğrulduk ikimizde, hayranlıkla geriye bakıyorduk. Gözlerimiz
kamaşmıştı. Kırmızı renkli, vagonları kola kutusu şeklindeki trenin üzerinde devasa
harflerle ‘’Coca Cola- Hayatın Tadı’’ yazılıydı. Bu metalik cümle alev alarak havalandı
ve iskele binasının çatısını parçalayıp ‘’Gümm!’’ diye Pepsi gemisine tosladı.’’
(Menteş,2013: 17).

1.3.2. Tiyatro Oyunları ve Opera Eserlerinde Ürün Yerleştirme

Tiyatro oyunları ve opera eserleri ürün yerleştirmenin uygun olduğu araçlardır.
Çünkü tiyatro ve operada hayatın içinden bir kesit sunulmakta ve bu doğrultuda
tüketicilerin hayatlarının bir parçası olmaya çalışan ürün ya da hizmetlerin bu tarz
eserlerde yer alması, tüketicilere kendilerini kabul ettirmeleri için faydalı bir uygulama
olarak gözükmektedir (Altıntaş,2009: 52). Oyuncuların giydikleri giysiler, kullandıkları
eşyalar, dekor için kullanılan malzemeler, içilen su, yiyilen yiyeceklere kadar hemen
hemen her yerde ürün yerleştirmelere tiyatro oyunları ve opera eserlerinde rastlamak
mümkündür. Fakat sanatın en önemli dallarından biri sayılan tiyatro ve operalarda eğer
haddinden fazla belirgin ve sayıca çok şekilde ürün yerleştirmelere yer verilirse
seyirciler tarafından hoş karşılanmama ihtimali yüksektir. Hedef kitlesinin büyük
çoğunlukla belli olduğu ender sanat dallarından biri olan tiyatro ve opera oyunlarının
ülkemizde gelişmemesinden dolayı reklamveren firmalar tarafından pek fazla tercih
edilmediği görülmektedir.
Ülkemizde ilk kez 1998 yılında Ferhan Şensoy Tiyatrosu’nda sahne alan bir tiyatro
oyununda oyun öncesi ve arasında reklamlara yer verilmiştir (Babacan,2005: 126). Leo
Burnett buna benzer bir uygulamayı daha önce yurtdışında ‘’Saturday Nıght Fever’’da
yapmış ve Heinz, McDonald’s, Kellog’s, Scottish Widows gibi markaların ürün
reklamlarına yer vermiştir (www.campaignlive.co.uk, Erişim Tarihi:05.11.2017).
Behzat ve Süheyl Uygur’un ‘’Güldüren Şüphe’’ adlı tiyatro oyununa yerleştirilen
Philips Philishave Cool Skin’’ ülkemizde tiyatro oyunlarında yapılan bir başka ürün
yerleştirme örneğidir. Oyunda Behzat Uygur’un rol icabı kadın kılığına girmesi
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gerektiği sahnede Süheyl Uygur tıraş makinesini izleyicilere göstererek, özelliklerini
anlatmakta bir sonraki sahnede de ‘’Bu bir reklamdır.’’ pankartı taşıyan bir kız
görülmektedir (Tokgöz,2009: 59).

1.3.3. Radyo Programlarında Ürün Yerleştirme

Doğası gereği sadece işitsel ürün yerleştirmelere imkan tanıyan radyo
programlarında yapılan ürün yerleştirmeler çoğunlukla programa sponsor olan firmanın
adının ve ürünlerinin program içerisinde tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. Radyo
programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamaları çoğu zaman doğrudan satış
kuşakları ile birbirine karıştırılmaktadır. Doğrudan satış kuşakları ile radyo
programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamalarını birbirinden ayıran temel fark;
doğrudan satış kuşakları sadece tanıtım ve satış amaçlı iken ürün yerleştirme
uygulamaları program sunucusu, program içeriği ile bütünleşik olarak markaya referans
vermektedir (Boyraz,2014: 39).

1.3.4. Reklamlarda Yapılan Ürün Yerleştirme

Geleneksel reklamlarda aslında alternatif bir reklam türü olan ürün yerleştirmelerin
uygulandığı mecralardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. ‘’Reklam içinde reklam’’
olarak özetlenebilecek bu durum reklamveren firmanın diğer ürünlerini, mekanın
dekorunu, arka planda gözüken ürünleri ya da aynı kampanyaya dahil olan başka firma
ürünlerini kapsamaktadır. Örneğin; BP’nin MFÖ ile gerçekleştirdiği ve ‘’Şapkasız
çıkmam abi.’’ repliğiyle hafızalarda yer edinen geleneksel reklamda, reklam müzik
grubunun Wendy’s restoranında yemek yerken görüntülenmesiyle başlamaktadır
(Yolcu,2010: 53). Yine Turkcell reklamında 3G hizmetinin hızını ölçmek amacıyla
kullanılan bilgisayarların Apple olması, Petrol Ofisi’nin Yaban-Kadir İnanır temalı
2010 yılında çektiği reklam filminde ise kullanılan araçların hepsinin Opel firmasına ait
olması

reklamlarda

yapılan

ürün

yerleştirmelere

örnek

gösterilebilmektedir

(Yolcu,2010: 52). KFC Noel Baba ‘’Yeni yıla KFC ile girersen öyle devam eder.’’
(2018) reklamında Coca Cola ve Coca Cola Zero ürünlerinin ürün yerleştirmelerine yer
verilmektedir.
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1.3.5. Spor Müsabakalarında Ürün Yerleştirme

Spor müsabakalarında yapılan ürün yerleştirmeler incelendiğinde örneklerine çok
rastlanmamakla birlikte literatürde sanal reklamların (sahaya yansıtılan ve yalnızca
televizyondaki izleyicilerin görebildiği) ve saha içindeki billboardlardaki reklamların da
ürün yerleştirme olarak ele alındığı görülmektedir. Birbirine benzer fakat farklı yanları
mevcut bulunan bu kavramları ürün yerleştirme olarak ele almak ise yanlıştır. Spor
malzemeleri üreten firmaların sponsor oldukları takım ve sporculara yeni çıkmış veya
hali hazırda var olan malzemelerini giydirmesi-örneğin; Nike’ın ürünlerini Cristiano
Ronaldo’ya kullandırtması- daha çok ürün yerleştirme olarak tanımlanabilmektedir.
Kendisini bir dönem ‘’futbol seyircisinin cipsi’’ olarak konumlandıran Cipso,
ATV’de yayınlanan Antalyaspor- Trabzonspor karşılaşmasında bir grup izleyiciyi aynı
yere toplayıp ellerine de Cipso cipslerini vererek onların cipslerini iştahla yediğini
maçın bir anında ekrana getirilmesini sağlamıştır. Yine bir hafta sonraki BursasporFenerbahçe maçında da tekrarlanan bu sahne şu alt bantla da maç esnasında
desteklenmiştir. ‘’Futbol Cipso ile iyi gider.’’ (www.halklailiskiler.com, Erişim
Tarihi:01.02.2018).
Clear ''Clear'la İki Aşk Bir Arada'' kampanyasıyla 30 çifti 14 Şubat 2016'da
Başakşehir- Beşiktaş maçına götürmüş, kale arkalarında yapılan düzenlemeler sonucu
koyulan masalarda hem yemeklerini yiyen hem de maçı izleyen çiftler âşık oldukları iki
unsurla bir arada Sevgililer Günü'nü geçirmişlerdir (elmaaltshift.com, Erişim Tarihi:
21.01.2018). Yine Arjantin Futbol Ligi'nde Burger Kıng'in sponsor olduğu ''Maçın
Oyuncusu'' ödülü de spor müsabakalarında ürün yerleştirme olarak ekranlara yansıyan
bir diğer örnektir.

1.3.6.Şarkı Sözleri ve Video Kliplerde Ürün Yerleştirme
Radyo programının açılışında Bing Crosby’nin Chesterfeld’i övme amacıyla
seslendirdiği şarkı, şarkılara yapılan ürün yerleştirmenin ilk örneği olarak kabul
edilmektedir (Zeren ve Paylar,2014: 17). Şarkılarda ürün yerleştirme reklamverenlerin
ürün yerleştirme yapma amaçlarından biri olan star gücünden yararlanma konusunda
kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak konumlanmaktadır. Türkiye’de ise video
28

kliplerde ilk ürün yerleştirme Hülya Avşar'ın 1995 yılında klibini çektiği ''Yürü Ya
Kulum'' ve ''Bu Gece Uzun Olacak '' adlı şarkıların video kliplerinde uygulanmıştır.
Klibe sponsor olan ve klip sonunda adına da yer verilen Altınbaşak Dantel İplikleri iki
klipte de görülmektedir. ''Yürü Ya Kulum'' klibinin girişinde jonklörlerin elinde
oynadığı ''Altınbaşak Dantel İplikleri'' ''Bu Gece Uzun Olacak''ta ise bir sepet içinde
görülmektedir. Bir başka örnek ise Grup Vitamin’in ‘’Takmayacaksın Tak Açacaksın’’
şarkısıdır. 1996 yılında Yedigün içecek firmasının reklamlarında da kullanılmış olan
şarkı ve aynı yıl Kristal Elma ödülüne layık görülmüştür. Şarkının sözleri de adeta bir
içecek firmasına yazılmış hissi uyandırmaktadır. ‘’Onu bunu kafana takmayacaksın /
Dertleri kederi çöpe atacaksın /Bir de sıcaktan çıldıracaksın/ Takmayacaksın tak
açacaksın .’’ Yine keza Athena’nın Skalongo (1998) klibinde Rejoice şampuan
markasının dev maketi arka planda gözükmektedir. 2003 yılında Tarkan’ın Dudu
şarkısına çektiği klipte Opet ürün yerleştirmesi vardır (Sarıyer,2005: 221). Mustafa
Sandal Volkswagen otomobil markası ile yapmış olduğu konser turnesinin sonunda bu
markanın Tuareg model cipini klibinde kullanmıştır (Arslan,2015: 31).
Schmoll ve diğerlerine (2006) göre, müzik videolarının kısa dönüş süresi ve
potansiyel

izleyici

talebine

daha

hızlı

cevap

verme

olanağı;

kimi

zaman

reklamverenlerin ürünlerini filmlere yerleştirmek yerine müzik videolarına dahil etmeyi
seçmelerine yol açmaktadır (Tokgöz,2009:60). Film ve dizilere göre daha az maliyetli,
üstelik daha çok kişiye hitap etme şansına sahip video klipler; Youtube gibi online
video kanallarının daha da gelişmesi ve sayılarının da çoğalmasıyla gücünü daha da
arttırmıştır.
Markaların müzik eserlerinin içine yerleştirilmesi yurtdışında uzun yıllardır
uygulanmakta ve markalar tarafından çeşitli şekillerde destek almaktadır. Örneğin;
ABD’nin yerel starlarından olan Louise Mandrell& RC şarkı videosuna ürün
yerleştirme yapıldığı için Coca Cola tarafından, Barbara Mandrell ise ‘’No Nonsense’’
adlı şarkısında yaptığı ürün yerleştirme için No Nonsense külotlu çorap markası
tarafından finansal destek almışlardır (Karrh,1998: 33). Şarkısında ürün ya da marka
adını geçirip herhangi bir ücret almayanlar da vardır. 1908 yılında Jack Norwoth’un
sözlerini yazdığı ve Albert Von Tilzer tarafından seslendirilen ‘’Take Me Out The Ball
Game’’ adlı şarkıda Crocker Jack adlı atıştırmalık çerez markası geçmesine rağmen
herhangi bir ücret alınmamıştır (money.howstuffworks.com, Erişim Tarihi:09.11.2017).
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Beatles’’ Come Together’’ adlı şarkısı sözlerinden birinde ‘’He shoot Coca Cola’’
cümlesinin geçtiği ve reklam yaptığı gerekçesiyle İngiltere’de yayınlanmamış, onun
dışında

ise

tüm

Dünya

listelerinde

üst

basamaklara

tırmanmıştır

(www.beatlesbible.com, Erişim Tarihi:22.11.2017). MTV müzik kanalı yine video
kliplerde ürün yerleştirmeye uzun süre sansür uygulayan kuruluşlardan birisidir. Kanal
yayınladığı kliplerde yer alan ürün yerleştirmeleri ya buzlu yayınlamakta ya da ürün
yerleştirmesiz haliyle tekrar çekilmesini istemekteydi. Fakat Dailymotion ve Youtube
gibi online video kanallarının video klipleri izlemek için güçlü alternatifler haline
gelmesiyle bu yasağını kaldırmış ve ürün yerleştirmeli klipleri de yayınlamaya
başlamıştır (www.nytimes.com, Erişim Tarihi:22.12.2017).
McDonald’s’ın Justin Timberlake ile yaptığı antlaşma müzik sektöründe ürün
yerleştirmenin başka bir boyutunu gözler önüne sermiştir. Firma Timberlake’den
sloganı olan ‘’I’m lovin’it’’in şarkısını yapmasını istemiş, bir dizi konser ve reklam
filmini de içine alan bir antlaşma imzalamıştır (Donaton,2003). LMFAO ise ‘’Party
Rock Anthem’’ adlı şarkılarının video klibinde ürün yerleştirmesine yer verdiği Cherry
Tree’nin organize ettiği turla 26 ABD şehrinde konser vermiştir.
Timberlake ile McDonald’s arasında yapılan anlaşmanın benzeri anlaşmaları
Algida Cornetto Türkiye birden fazla sezonda birden fazla yerli şarkcıyla tekrarlamıştır.
Yalın, Güliz Ayla ve Kenan Doğulu ile ‘’Cornetto Sunar.’’ yazısıyla başlayan ve
firmanın pazarlama iletişimin bir parçası olan içerisinde de bolca Cornetto ürün
yerleştirmesine yer verilen video klipler çıkaran Algida Cornetto video kliplerde ürün
yerleştirme konusunda başarılı yerli örnekler ortaya koymaktadır. 2012 yılında Yalın ile
başlayan işbirliklerinin ilk çalışmaları ‘’Aşksın’’ ve ‘’ Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda’’
olmuş, kliplerden görüntüler düzenlenerek aynı zamanda geleneksel reklam olarak da
kullanılmıştır. 2014 yılında ise yine Yalın ile işbirliği devam etmiş, ‘’Yeniden’’ adlı
şarkısı ve video klibi hazırlanmıştır. 2016 yılında Güliz Ayla ‘’İlk Öpücük Benden
Olsun’’, 2017 yılında Kenan Doğulu ‘’İlk Adımı Sen At’’ ile bu kampanyayı devam
ettirmiştir. ''Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda (2012)'' Mashable adlı sosyal medya
platformunda ‘’2013 yılında en çok paylaşılan 5.video’’ seçilerek platform tarihinde
global sıralamada yer alan ilk ve tek Türk videosu olmuştur (www.unilever.com.tr,
Erişim Tarihi:22.01.2018).
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Can Bonomo ‘’Olmaz Sensiz, 2012’’ adlı klibinde Samsung’un fotoğraf makinesi
ürün yerleştirmesi varken Serdar Ortaç’ın Gıybet (2016) adlı video klibinde neredeyse
Cratos Premium Kıbrıs otelinin tanıtım videosu olabilecek kadar ürün yerleştirmesi
vardır. Yine Serdar Ortaç ve Bülent Serttaş’ın Haber Gelmiyor Yardan (2015) şarkısının
video klibinde ise Sueno Hotels Deluxe Belek’in ürün yerleştirmesine rastlamak
mümkündür. Ece Seçkin’in ‘’Sayın Seyirciler,2017’’ adlı klibinde Garanti One ürün
yerleştirmesi bulunmaktadır.
Diğer yabancı şarkı video kliplerinde yapılan ürün yerleştirmelerden örnekler şu
şekilde verilebilir:
Tablo 2.Yabancı Şarkı Video Kliplerinde Ürün Yerleştirme

Şarkıcı

Şarkının Adı

Eagles
Ariana Grande
Katty Perry

Hotel California (1976)
Focus (2016)
Dark House (2013)

LMFAO

Party Rock Anthem (2011)

Katy Perry
Lune
Lady Gaga
Britney Spears& Iggy Azalea
Demi Lovato

Roar (2013)
Leave the World
(2009)
Poker Face (2008)
Pretty Girls (2015)
Neon Lıghts (2013)

Avril Lavigne
Selena Gomez
Jennifer Lopez &Pitbull

Let Me Go (2013)
Hands to Myself (2015)
Live It Up (2016)

Lady Gaga& Beyonce

Telephone(2009)

PSY
Bebe
Rexha&
Florida
Georgia Line
Bebe Rexha
David Guetta & Justin Bieber

Gangnam Style (2012)
Meant To Be (2017)

Bwin.com, Beats kulaklık,
Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy Note 3,
Samsung Gear
Sony Xpera Tablet Z
Casio G-shock, Beats Pill
Nokia Lumia 920, Belugo
votka, İce Watches, Swaroski
saat
Virgin Mobile, Diet Coke,
Plenty of Fısh (arkadaşlık
sitesi),
Miracle
Whip,
Polaroid, Chevrolet, Hp Envy,
Heartbeats kulaklıkları
Adidas, Mercedes Benz
Casio G-shock

I Got You (2017)
2U (2017)

Jeep Rubicon
Victoria's Secret

Behind

Video Kliplere Yerleştirilen
Ürünler ve Markalar
Mercedes Benz, Tiffany
Samsung Galaxy Note 5
Manolo
Blahnik
Shoes,
Diadora Sneakers
Honda, Wisson, Audi, iPhone,
Cherry Tree Cola
Nokia Lumia 1020
Volvo

Muhammed- Baksh ve Collison (2007: 58-59) yaptığı araştırmada rap, pop,
country, rock ve altenatif olmak üzere 5 farklı müzik türünün şarkı sözlerinde yapılan
ürün yerleştirmeleri incelemişlerdir. Çalışmalarında rap müzikte en çok marka adının
31

geçtiğini ve bu geçen marka adlarında da en çok otomobil ve lüks tüketim ürünlerine
vurgu yapıldığını belirtmişlerdir. Bu durumun oluşmasında rap müziğinin doğasında var
olan eleştirel tutum ve içinde bulunulan duruma isyan ediş de aktif rol oynamaktadır.
Tablo 3. Yabancı Şarkılarda Şarkı Sözlerine Yapılan Ürün Yerleştirmeler

Şarkıcı

Şarkının Adı

Katy Perry
Lana Del Rey
Madonna

Thıs is How We Do (2013)
Natıonal Anthem (2012)
I Don’t Give A (2012)

Inna&J.Balvın
Zaz
Rammstein
Pink

Cola Song (2014)
Je Veux (2010)
America (2004)
Get The Party Started
(2001)
Little Lover (1975)
It’s Like That (2005)

AC/DC
Mariah Carey& Fatman
Scoop& Jermaine Dupri
Mariah Carey
The Beatles
Eagles
Arctic Monkeys
Lady Gaga

Lorde
Bruno
Mars&
Travie
McCoy
Madonna
Arctic Monkeys
Jay Z
Katy Perry
Prıncess Chelsea
Justın Tımberlake&Jay Z

Shake It Off (2005)
Come Together (1969)
Hotel California (1976)
When The Sun Goes Down
(2006)
Fashion (2013)

Şarkı Sözlerine Yerleştirilen
Markalar
Barbara, Chanel, Masserati
Bugatti Veyron
Prada,
Bugatti,
Volvo,
Dolce&Gabbana
Coca Cola
Chanel
Coca Cola, Mıckey Mouse
Mercedes Benz
Coca Cola
Bacardi
Calgon, Louis Vuitton
Coca Cola
Mercedes Benz
Ford Mondeo

Royals (2013)
Bıllıonaire(2010)

Alexander
McQueen,
Dolce
Gabbana, Louis Vuitton, Gucci,
Fendi, Prada, Armani, Jimmy
Chao
Cadillac, Maybach
Forbes Magazine

American Lıfe (2003)
Knee Socks (2013)
Tom Ford (2013)
Ur So Gay (2008)
The Cıgarette Duet (2011)
Suit&Tıe (2013)

Mini Cooper
Lacoste
Tom Ford
H&M
Marlboro Lıght
Tom Ford, Alexander Wang

Türkçe eserlerde ise yine ürün adları geçmekte fakat durumu daha iyi anlatmak için
mi, eleştirmek için mi yoksa ürünün reklamını yapmak için mi sözlerde yer aldıkları
bilinmemektedir. 90’lar pop eserlerinde daha çok bulunan Türkçe şarkı sözlerinde ürün
yerleştirmeler şu şekildedir; Grup Vitamin’in Şaşırmayın adlı şarkısında ‘’Ceplerinde
Marlboro, çakmak da Zippo, Levi’s üstüne ipek giymiş kıro.’’, Sezen Aksu’nun Yine
mi Çiçek adlı şarkısında ‘’Yine mi güzeliz yine mi çiçek? /Altınbaş kadehe yağ gibi
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dolsun.’’ ve Ezginin Günlüğü’nün Sevgi Duvarı adlı şarkısında yine Altınbaş Rakı
geçmektedir.

1.3.7.Sinema Filmlerinde Ürün Yerleştirme
Sinema filmleri hem ürün yerleştirme uygulamalarının başladığı hem de yeniden
doğduğu, başka bir boyuta evrildiği mecra olmasının yanında uygulamanın en uzun süre
ve en sık uygulandığı platform olarak da ürün yerleştirme tarihinde kendine yer
bulmaktadır. Markaların sinema filmleri içerisine bilinçli ve planlı bir şekilde
eklemlenmesi süreci olarak tanımlanan sinema filmlerinde ürün yerleştirme, uzunca bir
süre kavrama yalnız başına eşlik etmiştir. Tüm bunların yanında iletişim araçlarının
çeşitlenmesiyle beraber her ne kadar sinema filmlerinin ürün yerleştirme mecraları
arasındaki konumu güç kaybına uğrasa da günümüzde hala sık kullanılan bir mecra
konumundadır.
Tığlı (2004: 31), ürün yerleştirmenin sinemada bu kadar çok tercih edilmesini
toplumu derinden etkileyebilme potansiyelini elinde bulundurmasına bağlamaktadır.
Unutulmaması gerekir ki Nazi Almanya’sında faşist yönetimin ideolojisini halka
iletmek için kullandığı radyoyla beraber en önemli iki araçtan birini oluşturan sinema
bugün tüketim mesajını iletirken tüm iletişim araçlarıyla beraber hareket etmektedir.
Sinemaya kendi isteğiyle boş zamanını değerlendirme, günlük problemlerden bir
an olsun sıyrılma ve mutlu olmak için giden seyirci tüm bunları yaşamak adına
parasından ve zamanından feragat etmektedir. Dolayısıyla algıları açık ve tüm dikkati
perdededir. Üstelik ışıklar kapandığı andan itibaren dünya ile olan tüm bağı kopmakta
ya da bu bağı sağlayan en büyük araç olan cep telefonuyla ilişkisi en aza inmektedir.
Reklamverenlerin ve reklamcıların markaları adına elde etmek için can attığı bu ortam,
hedef kitleleri de yaklaşık olarak tahmin edilebilen sinema filmleri sayesinde mümkün
hale gelmektedir. Sinemanın en başından beri çeşitli nedenlerle filmlerin içerisine
yerleştirilen ürünler kimi zaman bir başrol oyuncusu, çoğu zaman ise figüran olarak
yapımlarda boy göstermektedir. Sinema filmleri televizyondan farklı olarak direk
odaklanmayı zorunlu kılmaktadır, ortam- ses- düzen ve filmin hikayesi izleyiciye
yapımı izlemeyi mecbur kılmaktadır. Başkalarıyla iletişime geçmemek ve başkalarını
rahatsız etmemek üzere tasarlanan film salonlarında kişi aslında kalabalıklar içinde
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filmle baş başadır. Kanal değiştirmek, reklam atlamak gibi eylemlere bu platformda yer
yoktur. Sinema sahnelerindeki ses ve görüntü teknolojisinin gelişmesi ve görsel efekt
olanaklarının reklamcılık açısından verimli kullanılabilecek hale gelmesi bugün
reklamcıların ürün yerleştirme vasıtasıyla sinemayı etkili kullanmak istemesinin
nedenlerindendir (Aydın ve Orta,2009: 8). Ürün yerleştirmenin filmin gerçekliğine ve
doğallığına sağladığı fayda, filme hem maddi hem de sette kullanılan eşyalar konusunda
yardımcı olmasıyla da yapım kanadına önemli getiriler kazandırmaktadır. Burada
önemli olan ise abartılmadan kullanılmasıdır.
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki sinemada ürün yerleştirme hem marka
farkındalığı hem de markanın hatırlanması konusunda ürüne büyük bir yarar
sağlamaktadır. Argan ve diğerlerinin (2007: 177) G.O.R.A adlı sinema filmi üzerinde
yaptıkları araştırmaya göre; izleyicilerin %86.6’sı filme yerleştirilen markalardan bir
veya daha fazlasını doğru olarak hatırlamaktadırlar. Fakat gişe başarısı yüksek bir filme
tek başına yapılan yerleştirme başarı sağlamak için yeterli olmamaktadır. Filmin içine
yerleştirilmiş ürün ya da hizmet ile ilgili aktarılan mesajın diğer tüm reklam
ortamlarında hazırlanan mesajlarla uyumlu olması gerekmektedir (Elden ve Avşar,
2004: 15).
Birden fazla kez izlenme imkânı sunan, hatta yapımın kalitesine göre yıllar sonra
tekrar izlenme olanağını da elinde bulunduran sinema filmleri reklamverenler için
büyük önem taşımaktadır. Örneğin; Örümcek Adam’da (Spıderman,2002) Peter
Parker’ın bileğinden ağ çıkartarak Dr. Pepper kutusuna hedeflediği sahne; 821.7 milyon
dolarlık tahmini gişe geliri; televizyon gösteriminde tekrarlar, internetten izlenme- DVD
satış gibi unsurlarla beraber düşünüldüğünde dünyanın birçok yerinde Dr. Pepper’ı
milyonlarca kişinin izlemesine neden olmuştur (Yang vd.,2007: 469). Bu etki Dünya
çapında yapılan bir uluslararası reklam kampanyasıyla neredeyse eş değer bir izlenmeye
tekabül etmektedir. Sinema filmlerine yapılan ürün yerleştirme uygulamaları ile marka
ürününe popüler olma fırsatı sunarken aynı zamanda ürün veya hizmet markasıyla
beraber ölümsüz olmaktadır. 1897 yapımı Washıng Day in Switzerland ve 1982 yapımı
‘’E.T’’ filmlerine bugün gelişen teknolojiyle ulaşılabilmektedir. ‘’Sunlıght Soap,
Sunlıght Seife’’ ve ‘’Reese’s Pieces’’ bu eserlerin içinde sonsuzluk yolculuğuna
çıkmıştır. Yapılan bir diğer araştırmaya göre izleyiciler sinema filmlerinde gösterilen
ürünleri televizyon reklamlarında gösterilen ürünlerden daha fazla hatırlamaktadır
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(Bozkurt,2008: 13). Sinemada televizyon reklamlarının aynen ya da biraz değişim
geçirmiş halinin yayınlandığı bir dönemde yayınlanmaya başlayan ürün yerleştirme
reklam endüstrisine başkalaşım getirmiştir (Elden vd.,2005: 455). Özellikle Hollywood
filmlerinin tüm Dünya’da ulaştığı yüksek izleyici sayısı global markaların Hollywood
filmlerine ürün yerleştirme yapmasını tetiklemektedir. Dünya’nın her yerinde
izlenebilme imkânı bulan Amerikan sineması yüksek bütçeli işlerini yine bu firmaların
verdiği ücretlerle karşılamakta böylece daha yüksek bütçeli işler daha yüksek bütçeli
ürün yerleştirmeleri peşinden getirmektedir. Tüm bunların yanında bugün artık
sinemaya gitmenize bile gerek kalmamakta internet olan her yerden bu filmlere ulaşmak
illegal de olsa mümkün hale gelmektedir.
Hayranı olunan yıldızlar, etkileyici senaryo ve sinemanın yarattığı büyülü dünya
düşünülecek olursa birçok ürünün ürün yerleştirme uygulamalarına konu olduğu
görülmektedir. Örneğin; İngiliz tatilciler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre,
turistlerin %25’inden fazlası tatil yapacağı yeri seçerken bir kitapta ya da filmde
gördüğünü söylemektedir. Yüzüklerin Efendisi film serisi sayesinde filmin çekildiği
Yeni Zelanda’ya gelen turist sayısında ciddi bir artış yaşanmasında yine benzer biretken
başrol oynamaktadır. Ülkeyi ziyarete gelenlerin üçte biri üçlemeyi izledikten sonra buna
karar verdiklerini söylemişlerdir (www.milliyet.com.tr, Erişim Tarihi:24.11.2017).
Game of Thrones dizisinin çekildiği yerlere düzenlenen ‘’GoT Turları’’ ile ülkemizde
bir dönem popüler olan Asmalı Konak’ın çekildiği Kapadokya’ya düzenlenen turlarda
yine benzer sebepler etkendir. Burada yerleştirilmesi yapılan bir köy, bir şehir, bir
ülkedir. Bir başka örnek ise Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (The Chronicles
of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe, 2005) adlı Disney yapımı filmin
İngiltere gösteriminde yaşanmıştır. Filmdeki çocuk kahramanın ‘’Türk Lokumu’’
hayranı olması gösterim sonrasında lokum satışlarını %50 arttırmıştır, filmi izleyen
çocuklar

lokum

reyonlarına

akın

etmişlerdir

(www.hürriyet.com.tr,

Erişim

Tarihi:24.11.2017).
Filmlerde yapılan ürün yerleştirmeler ile geliştirilmesi hedeflenen marka değeri;
müşteri sayısı ve firmanın kazancı gibi unsurları etkileyebilme potansiyeline sahiptir
(Srivastova,2011: 22). ‘’Risky Business’’ ve ‘’Top Gun’’ filmlerinde Ray Ban
‘’Aviator’’ marka güneş gözlükleriyle filmde boy gösteren Tom Cruise ürünün
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satışlarını

5

yıl

içinde

100.000

parçadan

7.000.000

parçaya

yükseltmiştir

(Galician,2004).
Filmlerde yapılan ürün yerleştirmeler yoluyla filmdeki karakterlerin bir yandan
imajı tamamlanırken öte yandan sayıca fazla olan yerleştirmelerden dolayı filmin
sanatsal değeri zarar görüp film; neredeyse uzun bir reklam filmine dönüşebilmektedir.
Altıngöz (Golden Eye,1995) filminde James Bond zengin ve ciddi imajı veren Brioni
marka takım elbise giyip, Parker kalem kullanmış, Smirnoff marka votka içip, Omega
marka saat takarken, BMW Z3- Roadstar’a binmektedir (Yengin,1996: 224-226). Tüm
bu markalar onun karakterinin hem bir yansıması hem de bir tamamlayıcısıdır. Bu
bölümde son olarak Türk Sinemasında ve yabancı sinemada bazı filmlerde yapılan ürün
yerleştirmeler analiz edilecektir.
Tablo 4. Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Analizi

Ürün Yerleştirme Analizi
Siemens, Memorial Hastanesi,
Mercedes
Benz, Nissan Micra
Phılıps, Trt, Motorola, Bmc, Dodge,
Milliyet
Volkswagen, Mercedes Benz
Volkswagen
Vestel, Sarar, Quantum, Toyota,
Cafe Peace, Mall of İstanbul, Debenhams
Kral Tv
Petrol Ofisi Vmax, Ülker Çikolatalı Gofret
Vatan gazetesi, Fox (Sabun), Alem (dergi)
Kaya Artemis Resort
Bozcaada
Mini Cooper
Doğuş Oto, Full Benzin İstasyonu, Bloomberg
HT
Kral Fm, Çamlıca Ayran
Vodafone Red
Sırma, Kral Pop Radyo
Tekzen
Filli Boya, Molu (Mücevher)
Arçelik( Fırın, Telve Kahve Makinesi,
Televizyon, Buzdolabı, Bulaşık Makinesi,
Kettle)

Film
Asmalı Konak (2003)
Vizontele (2001)
Karışık Kaset (2014)
İnşaat 2 (2014)
Av Mevsimi (2010)
Anadolu Kartalları (2011)
Herşey Aşktan (2016)
Olur Olur (2014)
Baş Belası (2017)
Maskeli Beşler İntikam Peşinde (2005)
Maskeli Beşler 2: Kıbrıs
Bir Küçük Eylül Meselesi (2014)
Kolpaçino (2009)
Kolpaçino Bomba (2011)
Kolpaçino 3.Devre (2016)
Bu İşte Bir Yalnızlık Var (2013)
Sadece Sen (2014)
Kendine İyi Bak (2014)
Su ve Ateş (2013)
Arif V216 (2018)

Bpet, Kral Radyo Pop, Pehlivanoğlu Market

Delisin Delisin (2014)

36

(Tablo 4. Devamı)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013)

Kral Pop, Adam&Eve, Pegasus, Canon,
Nikon, Audi, Porsche, HSBC, Loreal, Best
Coffee Shop
Samsung, Tv8
Mng Kargo, Kia, Burgerman, Osis, Lierac
Paris
Samsung (S7, Tablet, Laptop)
Lipton, Doğadan, Selin Kolonya
Samsung (Tablet),
Mercedes Benz, Dell
(Dizüstü Bilgisayar), Acıbadem Üniversitesi
Hastanesi
Samsung (Tablet, Bilgisayar), Posta
Ziraat Bankası, Varlık Dergisi
Berliner Kindl, Adidas, Star Tv, Fi Yapı,
Süper Fm, Lay’s, Coca Cola, Vatan, Kemer
Yaşam Hastanesi
Aytemiz Petrol
Milliyet (gazetesi)
Toyzz Shop
Efes Pilsen, Garanti Bankası, Declear Paris
Show Tv
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)
Kral Pop, Range Rover, Audi
Mask Bar
Samsung, Yeni Rakı, siberalem.com, Axess,
Kanal D, Panasonic, Marshall Export, Philips
(televizyon), Radyo D, Bridgestone, Sabah
(gazete), Genel Sigorta, Carlsberg, Jack
Daniels, Vakko
Kral Pop Radyo, Audi Q7, Otooil,
Volkswagen.
Kral Pop Radyo, Pegasus Airlines
Kral Fm
Sprite, Fanta, Ray-Ban, Asus Gaming
Notebook
G752,
Chevrolet
Camaro,
Zula(oyun)
Tokat Seyahat
Tadelle, Lipton Ice Tea
Volvo S90, iPhone X, Apple Macbook
Mazda (otomobil), Lösev, Koruncuk Vakfı
Casper, Atv, Sabah (gazete), HP (Laptop),İdo,
Jeep

Çalgı Çengi 2 (2017)
Osman Pazarlama (2016)
İkinci Şans (2016)
Dönerse Senindir (2016)
Sonsuz Aşk (2017)
Aşk Uykusu (2017)
Kelebeğin Rüyası (2013)
Berlin Kaplanı (2012)
Mandıra Filozofu İstanbul (2015)
Vizontele 2: Tuuba (2003)
Küçük Ortak (2017)
Kutsal Damacana (2007)
Kutsal Damacana 2: İtmen (2010)
Benim Adım Feridun (2016)
Oğlan Bizim Kız Bizim (2016)
Dünyanın En Güzel Kokusu (2016)
Neredesin Firuze (2004)

Kardeşim Benim 2(2017)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun (2017)
Yol Arkadaşım (2017)
Enes Batur: Hayal Mi Gerçek Mi? (2018)
Çarşı Pazar (2015)
4N1K (2017)
Yol Ayrımı (2017)
Rüzgar (2018)
İlk Öpücük (2017)
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Tablo 5. Yabancı Sinema Filmlerinde Ürün Yerleştirme

Ürün Yerleştirme Analizi
Coke, Reese's Pieces
Oreo, Goodyear, BuoLıght, Shuhua Milk, JCB,
Beats Pill, Armani, Budweiser, Black Buick,
Bushnell, Cadillac, Chevrolet, Gucci, Lenovo,
Lukfack, Nike, Nutrilite, Red Bull, Victoria's
Secret, Pangu Pangu Plaza
Bell, Nokia 8110, Panasonic (kulaklık,
monitör),
FedEx,
Radiola
TV,
Lincoln(otomobil)
General Motor, Mountain Dew, Chevrolet
Camaro
McDonald's, Subway
Mini Cooper
DMC, Nike
Pepsi, Doritos, Reebok, Pizza Hut
Converse, Audi
İHOP
Google
Pizza Hut, Victoria's Secret
Mercedes Benz, Dolce Gabbana, Michael
Kors, Cavalli, Starbucks, Apple, Calvin Klein,
Hermes, Banana Republic, Yves Saint Laurent,
Wanda
Coffee,
Manola
Blahnik,
Demarchelies, Motorola, Chanel, Clinique,
Mason Pearson, Marc Jacobs, Tom Ford,
Harry Potter (Kitap), Noble, Dean&Deluca,
Smith- Wollensky, Fendi, Sephora, Ford,
Jimmy Choo, Gaultier, Valentino, Azzaro,
Georges Chakra, T- Mobile, The New York
Mirror
Nike, Burger King, Bmw, Adidas, Texaco,
JVC, Jeep, Yamaha (müzik aleti), Pepsi Cola,
DMC, JC Penney, Seiko, Calvin Klein,
Panasonic, Bank of America, Converse
Jeep, Porsche, Coca Cola, Microsoft, Samsung
(laptop), Cnn, Türk Hava Yolları

Film
E.T (1982)
Transformers: Age of Extinction (2014)

The Matrix (2000)

Transformers (2007)
Bıg Daddy (1999)
Italıan Job (1983/2003)
Geleceğe Dönüş 3 (1990)
Wayne's World (1992)
I.Robot(2004)
Man of Steel (2013)
The Internship (2013)
Ninja Kaplumbağalar (2014)
Şeytan Marka Giyer (2006)

Geleceğe Dönüş 1 (1985)

Batman ve Supermen: Adaletin Şafağı (2016)

1.3.8.İnternet ve Video Oyunlarında Ürün Yerleştirme
Özellikle genç kuşağın neredeyse ‘’aşk ile bağlı’’ olduğu bilgisayar oyunları
teknolojinin de gelişmesiyle birlikte gerçek yaşama alternatif sunan platformlar haline
dönüşmüştür. Örneğin; gerçek yaşama çok benzeyen Second Life adlı oyunda Toyota,
Nissan, BMW, Mercedes Benz, Adidas gibi firmalar ürün yerleştirmesi yapmaktadır
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(Tokgöz,2009: 55). Öyle ki oyun Calvin Klein, Dell gibi markaların yanında dinlerin
misyonerlik faaliyetlerine bile konu olabilecek kadar ‘’ikinci bir hayat’’ vaat etmektedir
(Batı,2015b: 202). Oyunlardaki gerçekçilik unsuru; firmaların oyunlara ürün
yerleştirmesi yapmasının altındaki en önemli nedenlerden birisidir. Pazarlamacılar artık
video oyunlarını kendi ürünlerini tanıtmak ve test etmek için kullanmaktadır. Örneğin;
Porsche Challenge ve Grand Tourismo 4 adlı oyunlar simülasyon aracı olarak
yerleştirmeye konu olan firmalar tarafından kullanılmıştır (Mackay vd.,2009: 424).
Ürün yerleştirme oyunlarda ilk defa ‘’Tom Clancy’s Splinter Cell’’ adlı aksiyon
oyununda kullanılmıştır. Oyunda Sony Ericsson P900, Nike, McDonald’s, Coca Cola
gibi firmaların ürün yerleştirmeleri bulunmaktadır (Andaç, 2004).
Yüksek satış rakamlarının yanında kişi başına düşen oyunda zaman harcama
süresinin fazlalığı, bundan seneler sonra bile oynanabilme ihtimalleri ile birlikte
bilgisayar oyunları özellikle teknoloji firmaları başta olmak üzere hemen hemen tüm
firmaların ilgisini çekmektedir. Tüm Dünya’ya seslenebilme yeteneği ve bilgisayar
dışında bir şey gerektirmeden oynanması bilgisayar oyunlarının bir başka avantajı
olarak gözükmektedir. Bilgisayarlar artık günümüzde diğer tüm işlevlerinin haricinde
çok ciddi bir eğlence aracıdır. 18-34 yaş aralığındaki bireyleri kapsayan bir araştırmaya
göre, video oyunları bu yaş grubundaki bireylerin en çok kullandığı dördüncü mecra
olarak ortaya çıkarken özellikle genç erkekler zamanlarının %15’ini video oyunlarında
geçirmektedir (Hackley vd.2008: 105). Bu durumda stresten kaçınmak, sorunlardan
kurtulmak ve rahatlamak için bilgisayar oyunlarını tercih etmenin de etkisi vardır.
Rekabetin arttığı bilgisayar oyunları dünyasında giderek yükselen oyun yapım
maliyeti ve artan kalite hem oyun yapımcıları için hem de markalar için ürün
yerleştirme konusunu gündeme getirmektedir. USA Today’e göre oyunlarda ürün
yerleştirme SEGA’nın otomobil yarışı oyunlarında Marlboro’nun pankartlarını
gösterdiği 1980’lerden beri mevcuttur (Neer, 2005’ten aktaran Akkan,2006: 18).
Nelson tarafından bir araba yarışı baz alınarak 2002 yılında yapılan araştırmaya
göre; video oyunlarındaki ürün yerleştirme uygulamaları marka bilinirliliği sağlamada
etkin rol oynamaktadır. Oyun içerisindeki ürün yerleştirmeler insan duyusunu harekete
geçirerek markaya ilişkin duyusal anlamda olumlu transfer yaratmaktadır (Islam,2005:
12).
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Bilgisayar oyunlarında bireyin diğer tüm ürün yerleştirme mecralarının aksine aktif
rol alarak, işlenen hikâyenin bir bileşeni ve etki edeni olması, sanal dünyada aracılı da
olsa yerleştirilen ürünü kullanabilme ve deneyimleyebilme olanağını elinde uzun bir
süre bulundurması bu platformun üstün yanları olarak durmaktadır. Örneğin; Ford
Racing oyununda yalnız Ford marka otomobil kullanılırken, The Sıms oyununda
isterseniz McDonald’s restoranında çalışabiliyorsunuz (Donaton,2003: 25). Üstelik
oyunda McDonald’s restoranında çalıştığınızda oyun karakterinizde mutluluk puanı
artışı yaşanmaktadır. Firma oyunda da tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi mutluluk vaat
etmektedir. Bir başka örnek olarak ise Second Life adlı oyunda ‘’Adidas ‘’ ayakkabı
giyildiğinde karakter daha hızlı koşmaktadır.
İnternet ve video oyunlarına ürünlerini yerleştirmek isteyen firmalar, ürünle
tüketici arasında iletişim başlatma ve bir bağ kurma; markaya, ürüne yönelik olumlu
imaj oluşturma, marka isminin hatırlanırlılığını sağlama gibi amaçları gerçekleştirmeyi
hedeflemektedir (Özkaya,2010: 456). Yine oyunun doğasından kaynaklı olumlu
duyguların, yerleştirmesi yapılan markayla paylaşılması ona gerçek hayatta da aynı
duyguların atfedilmesi sonucunu doğurabilecektir.
İnternet ve video oyunlarına firmalar kendilerini 3 şekilde yerleştirmektedir.
Birinci yol olarak oyun içi reklam (in-game advertising) yoluyla markalar oyun içine
kendilerini reklam tabelaları ve benzeri yollarla yerleştirebilmektedir (Yang vd.,2006:
143). Ürün ya da hizmet oyunda başrolden ziyade daha çok örtülü bir şekilde
sergilenmektedir. Reklam içerikli oyunlar (advergame) yoluyla yapılan ürün
yerleştirmede ise tek bir marka tüm oyunu kapsamakta, başrol konumunda
bulunmaktadır. Oyun içi reklamlarda ise birden fazla marka, birden fazla şekilde
görülmektedir (Winkler ve Buckner, 2006: 37-38). Reklam içerikli oyunlarda; şirketin
logosu, markanın yürüttüğü reklam stratejilerinin ortak mesajı, markaya dair maskot
gibi unsurlar ön plandadır. Marka hazırladığı oyuna kendi dünyasını taşımaktadır.
Reklam içerikli oyunlar (advergame); şirket için yapılan oyunları tüketicilere oynatarak
ürünlerin daha yakından tanınmasını sağlayan; pozitif ve eğlenceli bir marka iletişimi
sunan oyunlardır (Odabaşı, 2007: 24). Doritos VR Battle (2018) oyunu reklam içerikli
oyunlara verilebilecek en güncel örneklerden birisidir. Diğer bir örnek ise Efe Rakı’nın
hazırladığı reklam içerikli oyundur. Oyunda Efe Rakı’ya ünlü oryantal Nuran Sultan
eşlik ederken bir haftada 1 milyon 315 kez tıklanan oyun, oryantalin figürlerine
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’’backspace’’

tuşuyla

ayak

uydurma

temel

prensibine

dayanmaktadır

(www.milliyet.com.tr, Erişim Tarihi:19.11.2017). Yeni tadımlı rakılarını tanıtmak için
hazırladığı oyunda Efe Rakı; dansöz oynatma oyun seçeneğinin yanında rakı bardağıyla
akrobasi yapma, renklerine göre rakıları koyma gibi mini oyun seçeneklerini oyun
severlere sunmuştur (Akgül, 2013: 595). Profilo- Karizma Game, Coca Cola- Serinyer,
Eti Yami- Mekanik İstila Eti diğer reklam içerikli oyun örnekleridir (Tokgöz,2009: 53).
Lipton’un hazırladığı ‘’Lipton Harikalar Diyarı’’nda firma Lipton Nar, Lipton Yaban
Mersini ve Lipton Kış Çayı ürünlerine yer vermiştir. Banvit’in Anneler Günü için
hazırladığı ‘’Sihirli Çiçekler’’ adlı oyun yalnızca on gün yayında kalıp 100 bin kez
oynanmıştır (Abdurrahmanoğlu,2005: 25). Flormar 24.11.2017 tarihi itibariyle internet
sitesinde yer verdiği ''Sıradaki Atış Flormar İçin'' adlı oyunda web sitesinde çeşitli
şekillerin arkasına gizlenmiş harfleri bulup Flormar yazısını en hızlı tamamlayan
ziyaretçilere çeşitli hediyeler verilmiştir. 48 saat süren oyuna 1460 farklı kullanıcı
katılmış, 1,3 milyon top fırlatılmış, sitede toplam 23 saat zaman geçirilmesi sağlanmış
ve toplamda 9 binden fazla kişi siteyi ziyaret etmiştir (www.mediacatonline.com,
Erişim Tarihi:22.01.2018). Faber Castell'in ''fosforlu vs basmalı'' adlı oyununda ise
Facebook hesaplarıyla giriş sağlayan kullanıcılar, Faber-Castell şatosunda kralın
kendilerine verdiği görevleri yerine getirerek seçilen takıma göre fosforlu veya basmalı
kalem tutan şövalyelerle birlikte temsil ettikleri takımın bayrağını en uzağa taşımaya
çalışmaktadır

(www.petabayt.com,

Erişim

Tarihi:22.01.2017).

Reklam

içerikli

oyunların amacı; marka ile eğlenceyi tüketici zihninde bağdaştırmak aynı zamanda
ürünlerini tanıtmaktır. Bunun yanında hedef kitlesine yönelik veri toplama da diğer bir
önemli amaçtır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise reklam mesajının
ve marka kimliğinin oyuna uygun olmasıdır.
Firmaların oyunlarda yer edinmesinin üçüncü yolu ise sponsor olmaktır. Sponsor
desteğiyle hazırlanan oyunlarda yine sponsorların amaçları doğrultusunda oyunun
içinde ilgili firma tanıtılmakta ve oyun kullanıcılarının bilgisine sunulmaktadır.
Donaton (2003: 25) oyun üreticilerinin, oyunlarının senaryolarına en uygun olan
ürünleri yerleştirmek amacıyla firmalarla antlaşmalar yaptığını belirterek şu örneği
vermektedir. Örneğin; Amerikan futbol oyunu Madden NFL’in sert oyun tarzına
Outkast, Blink 182, Good Charlotte gibi müzik grupları parçalarıyla eşlik etmektedir.
Good Charlotte’un ‘’The Anthem’’ adlı parçası piyasaya çıkısından bir ay önce ilk defa
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oyunda sergilenmek üzere dâhil edilmiştir. Grubun müzik evi Epic Reis bu durumun
gruba pozitif yansıdığını belirtirken, oyunun yapımcısı ‘’Electronic Arts’’ da bu durumu
doğrulamış parçanın oynayanlar tarafından 500 milyon kez dinlendiğini açıklamıştır
(Donaton,2003: 25).
Oyunun reklamverenler için bir diğer avantajı da aynı sahnenin tekrarlanmasına
imkân vermesidir. Tekrar tekrar görünme imkânına erişen marka bu tekrarlanmalar
sonucu hatırlanırlığını pozitif yönde artırmaktadır. Oyun oynarken ödüllendirilmeden
sorumlu Dopamin hormonu nedeniyle markalara bilinçsiz bir şekilde duygusal atıflar
yapılmaktadır (Batı,2015b: 303). Rochester Üniversitesi’nde bilgisayar oyunu
oynayanlar ve oynamayanlar üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; oyun
oynayanlar oynamayanlara oranla %25 daha hızlı karar verme ve oyundaki nesneler
özelinde dört kat daha fazla şey hatırlayabildiklerini ortaya koymuştur (Batı,2015b:
305). Bir nevi zihin egzersizi denilebilecek online oyunlarla ilgili ortaya çıkan sonuçlara
göre oyunlar oyuncularına daha hızlı düşünme ve daha sağlam bir bellek vaat
etmektedir (Batı,2015b: 306). Online ve video oyunlarda yapılan diğer bazı ürün
yerleştirme örnekleri ise şöyledir:
Tablo 6. Online ve Video Oyunlarında Ürün Yerleştirme

Oyunun Adı
Crazy Taxı (1999)
Nascar 07 (2006)

Ürün Yerleştirmeler
Pizza Hut, KFC, Fila
FedEx, Jeff Garden’s, DuPont, Tony
Stewart’s, Kellog’s
Diesel
Mercedes Benz GLA
Barack Obama ‘’Hope!’’ Seçim Kampanyası
Powerade (Filminde de Powerade ürün
yerleştirmesi vardır.)
Duracell
Verizon, Energizer
Doritos, Mountain Dew, Axe, Pepsi, Playboy
Dergisi
Marlboro, Pepsi
Burger King, Under Armour
Mountain Dew, Doritos, iPhone
Toyota Yaris
Windows Phone
Pepsi
Pepsi
Bestbuy.com
Airwawes Cheming Gum, AxeTouch
Subway Sandwıch

Need For Speed (2013)
Mario Kart 8 (2014)
Burnout Paradise(2008)
Enter the Matrix (2003)
Pikman 2 (2004)
Alan Wake (2010)
Metal Gear Solid: Peace Walker (2010)
Pole Position (1982)
Fıght Nıght Round 3 (2006)
Halo 4 (2012)
Toyota Yaris Racing Game (2007)
Quantum Break (2016)
Pepsi Man (1999)
Pepsi İnvaders (1983)
Need For Speed Underground 2 (2004)
Splinter Cell Chaos Theory (2005)
Uncharted 3 (2011)
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(Tablo 6. Devam)

Tomb Raider: Legends (2006)

Ducati (motorbisiklet)

Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent
(2006)

Nokia (telefon)

1.3.9. Karikatür ve Animasyon Filmlerinde Ürün Yerleştirme

Firmalar ürünlerini tanıtmak, satışlarını arttırmak, tüketicinin beğenisini kazanmak
amacıyla karikatür ve animasyon filmlerinde de ürün yerleştirme uygulamalarına yer
vermektedir. Anastasia (1997) animasyon filminde kullanılan Chanel marka parfüm
ürün yerleştirme tarihine animasyon filmlerinde kullanılan ilk ürün yerleştirme olarak
geçmiştir (Tığlı,2004: 34). Simpsons adlı animasyon filminde Chrysler, MTV, Westing
House, Xerox, Gucci gibi markaların ürün yerleştirmelerini görmek mümkündür (Gürel
ve Alem,2015: 154). Diğer bir örnek ise Garfield’dır. Garfield film süresince
Pepperidge Farm Goldfısh yemektedir (Tığlı,2004: 32). Şirinler 2 (2013) adlı
animasyon filminde Sony (bilgisayar) ve Google ürün yerleştirmelerine denk gelmek
mümkündür. Ülkemizde ise; yönetmenliğini Mehmet Kurtuluş ve Ayşe Ünal’ın yaptığı
Kötü Kedi Şerafettin (2016) adlı animasyon filminde Vestel Venüs (cep telefonu),
Vestel (buzdolabı) ve Kia markalarının ürün yerleştirmeleri vardır.
Diğer bir ürün yerleştirme platformu ise karikatürlerdir. Faruk Bayraktar’ın Sütaş
için çizdiği karikatürleri topladığı ‘’Faruken Bayraktare’den Sütaş Karikatürleri’’ adlı
kitap karikatürlere yapılan ürün yerleştirmeler konusunda örnek teşkil etmektedir. Uğur
Gürsoy’un çizeri olduğu 90’lı yıllardaki çocukları temsil eden Fırat karakterinin
başından geçenleri anlatan Fırat serisi yine ürün yerleştirme yapılan bir başka bir
karikatür topluluğudur. Serinin ikinci kitabının kapağında Türk Kızılayı maden sodası
kapağı ve Mas marka anahtar dikkat çekmektedir (Boyraz,2014: 40). Penguen’de
yayınlanan ve Erdil Yaşaroğlu'nun çizdiği bir diğer karikatürde ise dışarıdan yemek
söyleyen tavuklara gelen yemeğin KFC’nin Tavuk Kovası olduğu gözükmekteyken,
tavuklar kovanın içine bakarak ‘’tanıdık ‘’ aramaktadır. Selçuk Erdem’in Vodafone
numara taşıma kampanyası ve Sütaş için çizdiği karikatürler diğer örneklerdir.
Karikatürlerde ürün yerleştirme kullanan ve ambalajlarına da bu karikatürleri
yerleştiren Sütaş’ın Kurumsal İletişim Müdürü Sedat Pişirici; karikatürler sayesinde
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tüketicinin firmaya olan sempatisinin arttığını, bu sempatinin yeni ürün talebi yarattığını
ve tüketicinin karnının yanında ruhunun da doyduğunu tüm bunların sonucunda da
esasında tüketici ile bağlılıklarının güçlendiğini belirtmektedir (Marketing Türkiye,
2003/5: 34’den aktaran Yolcu,2010: 51-52). Sütaş tüketicilerin aklına gelen ilk marka
olmak ve diğerlerinden farklılaşmak adına, sınırlı bütçe ile maksimum verimi almak
için Hürriyet gazetesinde kendine ait karikatür bölümü oluşturmuştur. Sütaş ineklerinin
doğuşuna sahne olan bu fikir beğenilince firma ambalajlarının bir bölümünü de inek
karikatürlerine ayırmış, diğer medya araçlarıyla beraber yürütülen bu çalışma ilk bir yıl
sonunda marka bilinirliğini %60 arttırmıştır (Güler, 2010: 34). Karikatürlerin okuyucu
tarafından Hürriyet’in bir parçası olarak algılanması ise esasında reklam amacını
gizlemiştir.

1.3.10. Televizyon ve İnternet Dizilerinde, Televizyon Programlarında Ürün

Yerleştirme
Reklamverenlere oldukça geniş bir seçenek ağı sunan televizyon dizileri hem
sayılarının hem de türlerinin fazlalığıyla toplumun değişik kesimlerine hitap etmektedir.
Global firmaların yanında yerel firmalar da çoğunlukla dizileri ürün yerleştirme
konusunda kullanmaktadır. Dizilerin en büyük dezavantajları ise yetersiz reyting
nedeniyle yayından kaldırılma olarak gözükse de diziler çekilen bölümün kısa sürede
yayına girmesi, tekrarları ve özet görüntüsüyle birlikte her hafta birden fazla kez
yayınlanması, filmlere nazaran daha düşük ürün yerleştirme bedellerine sahip olması,
seyircinin hikâyeyi içselleştirmesi ve dizideki karakterlerle bağ kurması bunun
sonucunda da onların kullandığı ürünlere karşı sempati kazanma ihtimali gibi
avantajlara sahiptir. Televizyon programı izleyicileri hoşlarına giden programları
çoğunlukla uzun zaman dilimleri boyunca izlediklerinden konuya derin bir biçimde
dahil olmakta, karaktere derin bir bağlılık geliştirmektedirler (Tığlı,2004: 38). Yine bir
başka avantajlı yönü ise uluslararası gösterime sahip bazı diziler globali hedefleyen
firmalar için bir ürün yerleştirme mecrası olarak konumlanmaktadır. Her hafta yüksek
reyting alan dizilerde uygulanan ürün yerleştirmeler; izleyicilerin reklamdan kaçınma
davranışlarını kısıtlarken aynı zamanda artık bir süre sonra hikâyenin bir unsuru haline
dönüşen izleyiciye de ürünün tanıtımını yapmaktadır. Ayrıca televizyonda gündüz
kuşağı (daytime), kitlesel (broadcast), kablolu ve prime time olmak üzere türlü yayın
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seçenekleri mevcuttur (Hudson ve Hudson,2006: 496). Televizyon yayınları içinde
bulunduğu kültürü, inançları, değerleri, ideolojileri hem yansıtan hem de biçimlendiren
bir özelliğe sahiptir (Tiwsakul vd.,2005: 96-97). Dizilerde görülen ürün yerleştirmeler
konusundaki başlıca dezavantajlardan biri ise televizyon izlerken başka bir nesneyle
meşgul olma ve yahut tüm dikkatini televizyona verememe durumudur. Türk halkının
bir araştırmaya göre son dört hafta içinde boş zamanlarını değerlendirmek üzere
yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetlerinin dağılımı incelendiğinde; 10 ve daha yukarı
yaştaki fertlerin en fazla yaptıkları faaliyetlerin %94,6 ile televizyon izlemek, %69,9 ile
akraba ziyaretinde bulunmak ve %55,7 ile arkadaş ziyaretinde bulunmak olduğu
görülmüştür (www.tuik.gov.tr,Erişim Tarihi:21.02.2018).
Televizyon bugün artık ekonomik sıkıntılarla uğraşan insanlar için bir eğlence ve
bilgilendirme aracı olarak görülmektedir. Başrollerini Gökçe Bahadır, Bade İşçil,
Aslıhan Gürbüz ve Tülin Özen’in paylaştığı ve dört kadının hikayesini anlatan Ufak
Tefek

cinayetler

dizisinde

her

karakter

bir

Mercedes

Benz

otomobili

ile

özdeşleştirilmiştir. Gökçe Bahadır, Oya Tokgöz karakteriyle Mercedes Benz GLA
serisi; Bade İşçil, Pelin Tarhan karakteriyle Mercedes Benz A serisi; Aslıhan Gürbüz,
Merve Aksak karakteriyle Mercedes Benz GLC serisi; Tülin Özen ise Arzu Kara
karakteriyle Mercedes Benz C serisi otomobil kullanmaktadır. Bunun dışında dizide
Hotpoint ev aletleri, Skoda Kodiaq, Range Rover, Vogue, Opel Crosland X, Skoda
Rapid, Mercedes Benz VitoTourier, Mastercard gibi markaların ürün yerleştirmeleri
vardır. Yine Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Dimes yaptığı ürün yerleştirme
uygulaması sırasında hem kendinin hem de dizinin sosyal medya hesaplarından
yönelttiği soruda takipçilerine; ‘’Dizide yapılan kahvaltının adı nedir?’’ sorusunu
sormuştur. #hayatabaşkabak etiketine gelen cevaplardan ‘’anne kahvaltısı’’ doğru
cevabını verenleri belirleyerek takipçilerine hediyeler vermiştir. Başka bir sahnede ise
‘’Hayata başka bak.’’ sloganını vurgulamak amacıyla annesiyle kavgalı olan genç kız
babasıyla yaptığı kahvaltıda babasının annesiyle ilgili söylediklerine muhalifken Dimes
meyve suyunu içip adeta ‘’hayata başka bakıp’’ bakış açısını değiştirerek annesiyle
barışma yolunu seçmiştir. Dizinin yapımcısı Ay Yapım daha önce tıpkı İçerde dizisinde
de olduğu gibi bu dizide de muhtaç olanlara yardım amacı taşıyan sivil toplum
kuruluşlarına ürün yerleştirme yoluyla destek vermeye devam etmektedir. İhtiyaç
Haritası adlı farklı konulardaki ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kuruluş
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ve kişilerin buluştuğu online platformu (www.ihtiyaçharitasi.org, Erişim Tarihi:
01.02.2018) ürün yerleştirmelerine konu edinen dizi, platformu hem senaryo yoluyla
hem karakterleri yoluyla hem de gerçek yaşamda desteklemektedir.
Türkiye’nin ilk internet dizilerinden biri olan Puhu Tv’de yayınlanan ve Aslı
Sarızeybek Kohen’in Fi serisinden uyarlanan Fi ve Çi adlı dizilerde ise yine birçok ürün
yerleştirme uygulamasına yer verilmektedir. Samsung ve ürünleri dizide o kadar fazla
yer almaktadır ki ’’Samsung’un başrolüyle Fi’’ söylemi akıllara gelmektedir
(pazarlamaturkiye.com,

Erişim

Tarihi:23.01.2018).

Son

dönemlerde

Doğu

ve

Güneydoğu’daki mücadeleyi anlatan asker temalı diziler ekranlarda yer almaya
başlamıştır. Söz (Star Tv) ve Savaşçı (Fox Tv) adlı iki asker temalı dizinin ilk 20
bölümünde yapılan incelemeye göre herhangi bir ürün yerleştirme uygulamasına
rastlanmamıştır. Askerlik ve vatan sevgisi temalı dizilerde yapılacak ticari ürün
yerleştirme uygulamaları seyircilerin tepkilerini çekme potansiyeline sahiptir.
13 Eylül 2013 – 12 Haziran 2015 arasında Star Tv’de yayınlanan ve başrollerini
Serenay

Sarıkaya

ve

Çağatay

Ulusoy’un

paylaştığı

Medcezir

dizisi

(

www.youtube.com, Erişim Tarihi:28.12.2017) ürün yerleştirmenin bolca yapıldığı
dizilerden biri konumundadır. Ürün yerleştirme uygulamalarında ana aktör konumunda
olan Samsung; Galaxy Note 3, S6, S5, S4, S4 mini cep telefonu modellerini diziye
yerleştirirken, Coca Cola, Dominos Pizza, Elidor, RedBull, n11.com, Fıat 500L, Mazda,
BMW, Mercedes Benz, Range Rover gibi markalar ise diğer ürün yerleştirmesine konu
olan markalardan bazılarıdır. Bir başka örnekte ise Fatmagül’ün Suçu Ne? (2010, Kanal
D) adlı dizide ana karakterlerden biri hapishanede olan nişanlısına mektup yazmakta ve
bu mektubu Hürriyet Gazetesinin üzerinde doldurmaktadır (Kılanç ve Tanrıbilir,2012).
Sıklıkla takip edilen televizyon dizileri bir süre sonra izleyiciler tarafından hayatın
ta kendisi olarak algılanmaktadır. Dizilerin bir seri halinde devam etmesi ve
karakterlerinin-konularının hayata yakınlığı bu durumun oluşmasında en önemli
etkenlerdir. Televizyon programları ve dizilerin geniş konu yelpazesi sunması çeşitli
dallarda ürün yerleştirme yapmaya imkân tanımaktadır. İnşaat dekorasyon, yakıt, enerji,
içecekler, turizm, finans, bilgi teknoloji, perakendecilik, tekstil, otomotiv-ulaşım
araçları, gıda, iletişim, mobilya ürün yerleştirmeye konu olan sektörlerden bazılarıdır.
Piyasaya yeni çıkmış ürünler firmaları uygun gördüğü taktirde kısa bir süre içinde
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dizilerdeki yerini alabilmektedir. Örneğin; Medcezir dizisinde Mira (Serenay
Sarıkaya)’nın arabası olan Fiat 500L piyasaya sürüldüğü an katalog rengiyle dizide
yerini almıştır. Dizilerde yapılan ürün yerleştirmeler ile ilgili olumsuz durumlarda
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; Yalan Dünya adlı dizide Gülistan adlı karakter; dip
boyası gelmiş ve rüküş giyinen biri olarak dizide konumlanmaktadır. Roman adlı giyim
markasına ait bir kıyafet 18 Mayıs 2013’te ekranlara gelen 18.bölümde Gülistan
tarafından giyilince marka müşterilerinden de gelen tepkiler üzerine diziyle olan
işbirliğini sona erdirmiştir. Roman'ın Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy; ‘’ Dizi
sponsorluğunun risklerinden biri bu tabii. Siz bir elbiseyi, herkesin hayran olduğu
karakter oyuncusunun üzerinde gördüğünüzde 100 lira yerine 300 lira verebilirsiniz.
Ama herkesin güldüğü bir karakterin üzerinde 300 liralık elbisenin değeri 'sıfıra'
iniyor.’’ diyerek esasında ürün yerleştirmenin en önemli noktalarından birine
değinmiştir (www.habertürk.com, Erişim Tarihi:19.11.2017). Godberg ve Gorn’a
(1987) göre eğlenceli programlar izleyiciler tarafından daha beğenilmekte ve
izlenmektedir (Gürel ve Alem, 2015: 61). Bu da bu tür yapımlara yapılabilecek ürün
yerlerştirme uygulamalarının başarısını yükseltebilme potansiyeline sahip unsurlardan
biri konumundadır. Dizilerde uygulanan diğer bazı ürün yerleştirme örnekleri şu
şekildedir:
Tablo 7.Dizilerde Yapılan Ürün Yerleştirme Analizi

Dizi Adı
Kadın (Fox TV)
Bizim Hikaye (Fox TV)
Siyah İnci (Star Tv)

Ürün Yerleştirme Örnekleri
Algida Cornetto
Volkswagen, Faber-Castell
Opel Insıgnıa, Volkswagen Golf, Opel Mokka
X
Mercedes Benz S Serisi, Peugeot 3008 SUV,
Peugeot Expert Traveller, LG Door in Door
Buzdolabı
Mercedes Benz GLE Coupe, Mercedes Benz E
Serisi, Mercedes Benz CLA Serisi
Puma, Yapı Kredi, Mudo, Kelebek Mobilya,
Bargello, Huawei, Hummel
Mercedes Benz
Nacar Saat, Jeep Rubicon, Mercedes Benz E
Coupe
İşbank
Samsung (cep telefonu, tablet, Gear 2, Sınger
Legacy, Fıat 500L, Swatch, Boşan Da Gel
(kitap), LG
Samsung

İstanbullu Gelin (Star Tv)
Fazilet Hanım ve Kızları (Star Tv)
Jet Sosyete (Star Tv)
Cennetin Gözyaşları (Atv)
Meryem (Kanal D)
Çocuklar Duymasın (Kanal D)
Kiralık Aşk (Star TV)
Kanatsız Kuşlar (Atv)
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Kalbimdeki Deniz (Fox Tv)
Cesur ve Güzel (Star Tv)
İçerde (Show Tv)
Tatlı İntikam (Kanal D)
Kiraz Mevsimi (FoxTv)
Güneşi Beklerken (Kanal D)
Kara Para Aşk (Atv)
Yalan Dünya (Kanal D)

Hobby
LG
Ssangyong
Ssangyong
Samsung (cep telefon, laptop)
Nokia Windows Phone, Volkswagen
Samsung S5
Apple iPhone, Faber Castell, KFC, Pierre
Cardin, A101, Saray Halı, Turkcell, Bellona,
Sütaş, Domestos, Karaca, Pril, Tommy
Hilfiger, Denizbank, Algida, Dacia, DYO,
Puma, Polo, Converse, hepsiburada.com, Fred
Perry, Aygaz, Burger Kıng, TEB, Nescafe,
Airfel, Popkek, !F Uluslararası Bağımsız Film
Festivali
Fiat 500L,iPhone, Samsung Telefonları (Note
3,S4,S5,S4 Mini,Note 4) Samsung Gear
Watch, Elidor (Saç Bakım Kremi,Şampuan),
n11.com, Jeep, Range Rover, Mercedes Benz
Serileri, Mini Cooper, BMW, Bir Küçük Eylül
Meselesi, Dominos Pizza, Coca Cola, Elidor
Miss Turkey 2014, NTV, Star Tv, RedBull,
Mazda 3, Nike
Lay's, Dacia Duster, Sbarro, LG Monitör,
Renault Clio, Arçelik Telve, Hobby Glamour
Care Vücut Şampuanı, Arçelik Gurme Çay
Makinesi, Hobby Hacim Saç Spreyi
Volkswagen,
Samsung,
Tıklagelsin.com,
Popeyes, Pepsi, Sbarro Pizza, Grundig (Saç
Kurutma Makinesi, Televizyon), Nişantaşı
Üniversitesi, Puma
Avon, Lassa, Doha (Film), Beyoğlu Sineması,
Otizm Tohum Vakfı, Şahsiyet (Dizi), Puhu Tv,
Yolcu 360, Axe Türkiye
Hobby Carbon Jöle, Hobby Krem, Barbie,
Orkid,Zubizu (aplikasyon), Nars Kozmetik,
Mastercard, Doha (Film), Dimes, İhtiyaç
Haritası, dünyasaati.org, Tatil Sepeti, Samsung
ev
aletleri,Dove,
Pembe
Rota
(pembeizler.org), Sensodyne, Carte D'or, Isuzu
D-Max
Casper
HTC (Cep Telefonu)

Medcezir (Star Tv)

Şahsiyet (Puhu Tv)

Dip (Puhu Tv)

Çukur (Show Tv)

Ufak Tefek Cinayetler (Star Tv)

Kayıp (Kanal D)
İntikam (Kanal D)
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Fi ve Çi (Puhu Tv)

Samsung (S8, S8+,S7,S7 Edge, A5, A3, J5,
J7, Note 8), Vodafone Red, Audi A8/A7/Q2,
Samsung SUHD TV, Loreal, Starbucks, Damla
(Su), Samsung masaüstü bilgisayar, ,
Chesterfield (Sigara), Samsung Eco Bubble
Çamaşır Makinesi, Samsung
Bulaşık
Makinesi, Samsung Tablet, Olmeca Tequila,
Samsung Twin Cooling Plus Buzdolabı,
Buzdolabı, Samsung Gear S3, Volkswagen
Yeni Polo, King Lea Çay Makinesi, Samsung
Bottle Renkli Işıklı Kablosuz Hoparlör,
Samsung Curved Monitör, Startv.com, Yeni
Rakı, Volkswagen Tiguan, Awaywego.com,
Samsung Ocak, Eti Lifalif, Faber Castell,
Uludağ Premium Soda, Ray Ban, Under
Armour, ,Eti Browni Gold, Samsung Laptop,
Vodafone, 6. Sarıyer Kitap Günleri,
Volkswagen Amorak, Samsung QLED TV,
NTV, Volswagen Sport Coupe Concept GTE

Senaristliğini Gülse Birsel’in yaptığı ve içinde bolca ürün yerleştirmesi barındıran
ve bu konuda da tezin ilerleyen bölümlerinde detaylı şekilde açıklanacağı üzere
RTÜK’ten ceza alan Yalan Dünya dizisi, ürün yerleştirme açısından özellikle dizi
anlamında kavramın oldukça faal kullanıldığı ilk önemli yapımlardan biridir. Dizinin 4
Mayıs 2012’de Kanal D ‘de yayınlanan 16. Bölümünde yönetmen Tufan Bey ve Doktor
arasında geçen diyalog dönemin ürün yerleştirme zihniyetine ilişkin bir eleştiri
niteliğindedir:
Tufan: ’’Biz dizinin bir bölümünü sizin bu hastanede çekelim, ödeşelim.
Hastanenin tabelasını da yalandan mozaikleriz, ucundan böyle adı gözükür hem
reklamınız olur.’’
Doktor: ‘’Ama böyle gizli reklam biraz ahlaksızca olmuyor mu mesleki etik
açıdan?’’
Tufan:’’ Hipokrat Yemini sizin meslekte kardeşim. Bizim meslekte yemin falan
yok.’’
Yine ürün yerleştirmeye yönelik bakış açısını yansıtan diğer bir diyalog ise Cem
Yılmaz'ın yazıp yönettiği Pek Yakında (2014) filminde Şahikalar: Kötülüğün Sonu
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filminin yapımcısı olan Zafer (Cem Yılmaz) ile yönetmen Ahben (Zafer Algöz)
arasında geçen diyalogda izleyicilere yansıtılmıştır.
Zafer:'' Yani böyle filmin arkasında güçlü bir marka olsa, sponsor anlamında.''
(Önlerinde Pepsi kutu kolaları durmaktadır o esnada.)
Ahben:''Sanat yapıyorum şekerim ben burada marka istemiyorum.'' der ve
önlerinde duran Pepsi kutu kolaları kafalarına dikerler.
3P ürün yerleştirme ajansının Youtube kanalından yayınladığı verilere göre
Opel’in 2016-2017 sezonunda marka bilinirliğini artırmak, yeni modellerini tanıtmak
amacıyla, Mercedes Benz’in ise otomotiv pazarındaki yüksek prestijli ve kaliteli
konumunu güçlendirmek amacıyla dizilerde gerçekleştirdiği ürün yerleştirmeler şu
şekildedir (www.youtube.com, Erişim Tarihi: 10.10.2017):
Tablo 8.Opel ve Mercedes Benz’in Türk Dizilerinde Gerçekleştirdiği Ürün Yerleştirmeler

Dizinin Adı
Kara Sevda(Star Tv)

Ürün Yerleştirme Örnekleri
Opel Insıgnıa Opel Astra, Mercedes Benz
E,A,GLA Serileri
Opel Mokka X, Opel Astra
Opel Mokka X, Opel Insıgnıa
Opel Mokka X, Opel Astra
Opel Mokka x
Opel Astra
Opel Insıgnıa
Opel Insıgnıa, Mercedes Benz E-GLC Serisi
Mercedes Benz G Serisi, Mercedes Benz GLC
Serisi
Mercedes Benz A,C,GLE, Coupe GLC Serileri

Fazilet Hanım ve Kızları (Star Tv)
Anne (FoxTv)
Umuda Kelepçe Vurulmaz (Fox Tv)
Şevkat Yerimdar (Fox Tv)
Arka Sokaklar (Kanal D)
İçerde (Show Tv)
Yüksek Sosyete (Star Tv)
Paramparça (Star Tv)
Hayat Şarkısı (Kanal D)

Diziler dışında televizyon programlarında yapılan ürün yerleştirmelerde, ürün
yerleştirmenin kullanıldığı diğer bir tür mecra olarak karşımıza çıkmaktadır.
Reklamverenler ürünlerini televizyon programlarına 1950’li yıllarda Colgate Comedy
Hour, Kraft Television Theater gibi programlara eklemleyerek esasında sponsorluklarla
ürün yerleştirmeye başlamışlardır (Sung ve Gregorio,2008: 87).
1994 yılında Öztürk Pekin'in sunumuyla ekranlara gelen Stadyum programında
yapılan ''Tuborg Gold'' ürün yerleştirmesi Türk televizyonlarındaki programlarda
uygulanan ilk ürün yerleştirme uygulamalarından biridir.
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''The Voice''un Türkiye uyarlaması olan ‘’O Ses Türkiye’’ televizyon
programlarında yapılan ürün yerleştirmeler açısından önemli örneklerden biridir. Tıpkı
''American Idol 2008'de olduğu gibi Coca Cola’nın bekleme salonu ürün yerleştirmesi
sezonsal farklılıklarla yine O Ses Türkiye’de de kendine yer bulmuştur. Bekleme
salonu; yarışmacıların sahneye çıkmadan önce bekledikleri, kendileriyle yapılan
röportajlar sayesinden duygu ve düşüncelerinin alındığı alan olarak tanımlanmaktadır.
2011 yıllarında başlayan yarışmanın ilk yıllarında Coca Cola bekleme salonunda ürün
yerleştirmesi yaparken daha sonra Sbarro, KFC gibi firmalar bu ürün yerleştirmeyi
devam ettirmiştir. Orijinal versiyonunun 2008 sezonunda birinci Ford marka araba ile
ödüllendirilirken O Ses Türkiye’de ise 2016 şampiyonu Kia Sportage ile
ödüllendirilmiştir. Yine 2008 ‘’American İdol’’ yarışma programında AT&T’nin
yaptığına benzer bir uygulamayı 2016 sezonunda O Ses Türkiye’de Türk Telekom
yapmış O Ses Türkiye tarifesiyle seyircilere ücretsiz 5 oy hakkı tanımıştır. O Ses
Türkiye 2016 sezonunda 2.tur performansları sırasında bekleme salonu Popeye’s
restoranına dönüştürülmüşken çeyrek final, yarı final ve finalde ise Usta Dönerci bu
ürün yerleştirmeye imza atmıştır. Usta Dönerci firmasının mini restoranına
dönüştürülen bekleme salonunda yarışmacılar sıralarını bekleyip yakınlarıyla oturup
yemek yerken, diğer bir taraftan da sırası gelen yarışmacının duygu ve düşünceleri
alınmaktadır. Yine başka bir sezon olan 2014 sezonunda O Ses Türkiye’de çağrılmaya
hak kazananlar Mng Kargo ile bilgilendirilmişlerdir.
Türkiye'deki şarkı yarışmacılarının öncüsü konumunda olan Popstar (2003)
elemelerinde jüri üyelerinin önlerinde bulunan Coca Cola bardakları bu tür
yarışmalardaki en erken ürün yerleştirme örneklerinden biri olarak konumlanmaktadır.
Habertürk Tv’de yayınlanan ve arabada seyahat ederken sohbet etme temalı ‘’Yol
Boyunca’’ (2018) programında Petrol Ofisi ve Hyundai CR-V ürün yerleştirmelerine
yer verilmektedir. Beyaz Show’un 2014 sezonunda ‘’Line’’ adlı cep telefonu
aplikasyonundan gelen mesajları okumak için programa özel bir bölüm eklenmiştir.
World Wrestling Entertainment (WWE)’in düzenlediği WWE Summer Slam adlı
Amerikan güreşi etkinliğinde Albay Sanders rolüyle ringe gelen Shawn Michael ile
KFC WWE’de ürün yerleştirmesi uygulamalarına imza atmıştır.
Türkiye’de yayınlanan diğer televizyon programlarındaki ürün yerleştirme
örnekleri ise şöyledir:
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Tablo 9.Türkiye’de Yayınlanan Televizyon programlarında Ürün Yerleştirme Örnekleri

Televizyon Programının Adı
Pelin Karahan’la Nefis Tarifler (Show
Tv)(2017)
Beyaz Futbol- Derin Futbol (2017) (Beyaz Tv)

Melek (2014) (Star Tv)
Refika Mucize Lezzetler (2013) (Ntv)
Nurselin Mutfağı (2016) (Show Tv)
Arda’nın Mutfağı (2017) (Tv 8)
Deryalı Günler (Show Tv)

Ürün Yerleştirme Örnekleri
Anchor İplik, Bizim Ayçiçek Yağı, Bizim
Bitkisel Margarin
Didi, Casper, Faber Castell, Vole (aplikasyon),
Sanica Boru, Casper (bilgisayar), Lescon (spor
ayakkabı), Vole (aplikasyon).
Pınar Labne
Arçelik mutfak ürünleri
ABC Bulaşık Deterjanı, Emsan, Vestel
Arçelik mutfak ürünleri
Komili Zeytinyağı

Tezin ana konusunu oluşturan Survivor Türkiye 2017’deki ürün yerleştirme
uygulamalarına 3.bölümde değinilecek olup burada Survivor Türkiye 2018’deki ürün
yerleştirmeler analiz edilecektir.
Tablo 10.Survivor Türkiye 2018’deki Ürün Yerleştirme Uygulamaları

Bölüm
1.Bölüm
2.Bölüm
3.Bölüm
5.Bölüm
8.Bölüm
9.Bölüm
10.Bölüm
11.Bölüm
12.Bölüm
13.Bölüm
15.Bölüm
16.Bölüm
17.Bölüm
18.Bölüm
19.Bölüm
20.Bölüm
21.Bölüm
23.Bölüm
24.Bölüm
25.Bölüm
26. Bölüm
28. Bölüm
29. Bölüm

Ürün Yerleştirme Örnekleri
Kia Sportage, The Bosphorus Swiss Otel, Migros Baldo Pirinç, Migros
Organik Yumurta
Ülker Çizi
Züber Atıştırmalık
Muratbey Burgu Peynir, Migros Yeşil Mercimek
Pınar Proteinli Süt, Pınar Proteinli Yoğurt
Sbarro Chıcago’s Pizza, Migros Dermason Kuru Fasulye
Vodafone
Boombastic
Migros Dermason Kuru Fasulye
Worldcard, Boombastic Çikolata
Boombastic, Coca Cola, Migros Un
Vodafone, Çizi
Çizi, Popeye’s, Züber
Migros (Ayçiçek Yağı, Un), Worldcard, Biletix.com, Yapı Kredi Mobil,
Balparmak Ballımix, Lenovo Yoga
Balparmak Ballımix, Migros (Ayçiçek Yağı, Pilavlık Bulgur), Etiler
Marmaris (Dilli Kaşarlı, Goralı, Ciğer Amerikan Sandviç), Coca Cola
Hepsiburada.com, Vodafone
Boombastic, Arby's Füme Kaburga Classic Sandviç, Balparmak Ballımix
Migros (Ayçiçek Yağı, Pilavlık Bulgur), Worldcard, Ailecek Şaşkınız
(Film), Lenovo Yoga
Migros (Un, Pilavlık Pirinç, Pilavlık Bulgur), Macfit, Coca Cola
Macfit, Hepsiburada.com, Vodafone, Danone Danissimo Limon
Cheesecake Tadında Yoğurtlu Tatlı
Danissimo Limon Cheesecake Tadında Yoğurtlu Tatlı, Migros (Ayçiçek
Yağı, Pilavlık Bulgur), Worldcard
Coca Cola, Digitürk Bein Sports, Balparmak Ballımix, Pharmaton
Migros Süt, Migros (Un), Burger Kıng Double Whooper
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30. Bölüm
31. Bölüm
33. Bölüm
34.Bölüm
35. Bölüm
36. Bölüm
38. Bölüm
39.Bölüm
40. Bölüm
41. Bölüm
43.Bölüm
44. Bölüm
45. Bölüm
46. Bölüm
48. Bölüm
49. Bölüm
50. Bölüm
51. Bölüm
52. Bölüm
53. Bölüm
54. Bölüm
55.Bölüm
56. Bölüm
57. Bölüm
59.Bölüm
60. Bölüm

Çizi, Vodafone, Hepsiburada.com
Migros Süt, Worldcard
Luppo Sandviç Kek, Lenovo Yoga, Pharmaton
Migros, Fakir Torreo Tost Makinesi, Vodafone
Sbarro Pizza, Ballımix Balparmak
Ballımix Balparmak, Fakir Torreo Tost Makinesi, Worldcard
Coca Cola, Hepsiburada.com, Lenovo, Pharmaton
Vodafone, Usta Dönerci (Yoğurtlu Et Döner)
Worldcard, Ülker Flipz
Fakir Shaye Çay Makinesi, Migros
Çokokrem, Çokokrem Pankek, Fakir Shaye Çay Makinesi, Migros,
Pharmaton
Fakir Shaye Çay Makinesi, Macfit, Vodafone
Worldcard, Hepsiburada.com, Ülker Çizi
Çizi, Fakir Kaave Türk Kahve Makinesi, Migros Türk Kahvesi
Fakir Kaave Türk Kahve Makinesi, Migros Türk Kahvesi, Pharmaton,
Popeyes, Lenovo Yoga
Fakir Kaave Türk Kahve Makinesi, Coca Cola, Vodafone
Worldcard, Tegev, Balparmak Ballımix
Balparmak Ballımix, Sinbo Waffle Makinesi
Hepsiburada.com, Nesfit
La Petit Marseillais, Sinbo Waffle Makinesi
Hepsiburada.com
Arby's Klasik Biftek Sandviç, Vodafone
Vodafone, Migros
Popeyes,
Migros, Coca Cola
Hepsiburada.com

61.Bölüm
62.Bölüm
63. Bölüm
65..Bölüm
66. Bölüm
67. Bölüm
68.Bölüm
69. Bölüm
70.Bölüm

Usta Dönerci Yoğurtlu Döner, Vodafone,
Migros, Vaseline, Neutrogena, Nıvea, Worldcard, L'oreal,
Çizi
Migros, Vaseline, Neutrogena, Nıvea, Worldcard, L'oreal, ALO
Vodafone
Migros, Philips (Ütü, Elektrikli Süpürge, Katı Meyve Sıkacağı)
Worldcard, ETS Tur, Hepsiburada.com
Burger Kıng Rodeo Whopper, Macfit
Colgate White Now, Marseillais Duş Jeli, Golden Rose (Makyaj
malzemeleri),Coca Cola

71. Bölüm
72.Bölüm
73.Bölüm
74.Bölüm
77.Bölüm
78.Bölüm
79.Bölüm
80.Bölüm
81.Bölüm
82.Bölüm

Coca Cola, Hepsiburada.com
Migros (Migros Sofra Ekmeği, Migros Beyaz Peynir), Balparmak Ballımix
Migros, Coca Cola, Vodafone
Vodafone, Worldcard, Migros (Sofra Ekmeği, Uzman Kasap Köfte)
Migros (Sofra Ekmeği), Golden Rose (Makyaj malzemeleri), Coca Cola
Hepsiburada.com, Balparmak Ballımix
Migros (Ramazan Bereket Paketi), Algida Maraş Usulü Dövme Dondurma
Worldcard
Migros (Ramazan Lezzet Paketi)
Clear
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83.Bölüm
84.Bölüm
85.Bölüm
86.Bölüm
87.Bölüm
88.Bölüm
89.Bölüm
91.Bölüm
92. Bölüm
93.Bölüm
94.Bölüm
95.Bölüm
97.Bölüm
98.Bölüm
99.Bölüm
100.Bölüm
102.Bölüm
103.Bölüm
104.Bölüm
105.Bölüm
106.Bölüm
108.Bölüm
109.Bölüm
110.Bölüm
111.Bölüm

Vodafone, Hepsiburada.com
Hepsiburada.com
Migros (Migros markalı ürünlerle dolu buzdolabı), Coca Cola
Worldcard, Algida Maraş Dövme Dondurma
Hepsiburada.com
Hepsiburada.com, Sarelle
Vodafone, Usta Dönerci (Yoğurtlu Et Döner)
Coca Cola, Worldcard, Golden Rose
Vodafone, Migros (Uzman Kasap)
Hepsiburada.com
Hepsiburada.com, Migros (Uzman Kasap)
Sek Quark- Sek Quark Mousse, Vodafone, Pharmaton
Pharmaton
Migros, Hepsiburada.com, Coca Cola
Worldcard, Hepsiburada.com
Coca Cola, Hepsiburada.com,Vodafone
Burger King, Migros Anadolu Lezzetleri
Pernigotti Il Gelato, Hepsiburada.com,Migros
Hepsiburada.com, Worldcard, Golden Rose
Migros (Migros Markalı Kahvaltı Ürünleri),Balparmak Ballımix
Balparmak Ballımix, Nef Gayrimenkul-Sancaktepe, Pharmaton
Worldcard
Vodafone, Coca Cola
Nusr-Et
LG OLED Tv

Kaynak: Survivor All Star-Gönüllüler 2018, Tv8

Ayrıca Survivor 2018'in her bölümünde giysi sponsoru olan ''Cazador''un ve
ayakkabı sponsoru olan ''Under Armour''un ürün yerleştirmelerine yer verilmektedir.

1.3.11. Youtube Kanallarında Ürün Yerleştirme

Youtuberlar ve Youtube kanalları son dönemin yükselen değerlerinden birini
yansıtırken, Andy Warhol’un ‘’Herkes bir gün on beş dakikalığına ünlü olacaktır.’’
hipotezinin bugünkü görünümünü oluşturmaktadırlar. Ünlü olmak, kolay para
kazanmak üstelik bunu hiçbir eğitim almadan sadece marjinal hareketler ve/veya
bilgisayar oyunu oynayarak yapmak avantajlarını elinde barındıran Youtuber’lık
makamı herhangi bir yaş sınırı olmaksızın Youtube aracılığıyla tüm meraklılarına teklif
sunmaktadır. Bunların dışında eğitim, sanat, spor, bilim ve diğer birçok konuyu baz
alan kanallara da rastlanılmaktadır.
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Önemli bir mecra haline gelen, olağanüstü izlenme ve takipçi sayılarına sahip olan
Youtube artık markalara kendi kanallarını açtırmanın yanında firmaların tanıtım
faaliyetleri kapsamında başka kanallara da ürün yerleştirme yapmayı zorunlu
kılmaktadır. Y ve Z kuşakları için Youtube televizyonun kısmen yerine geçmiş
konumdadır. Hayatlarının önemli bir bölümünü bilgisayar karşısında çeşitli aktiviteler
yaparak geçiren bu insanlar ‘’Postmodern Çağın Dede Korkutları’’ olarak Youtuber’ları
kendileri için önemli bir konumda görmekte hatta onları rol model kabul etmektedir.
Tüm bunlar ise markalar için oldukça önem arz etmektedir.
Youtube kanallarında çekilen videolara sponsor olma, ürün hediye gönderme,
ürünleri Youtuber’lar vasıtasıyla kamera önünde denenmesini sağlama veya
Youtuber’larla ortak kampanya düzenlemek gibi farklı şekillerde gerçekleştirilebilme
olanağına sahip olan Youtube kanallarında ürün yerleştirme; diğer tüm mecralara göre
daha spesifik bir hedef kitleye seslenmenin yanında yine bir nevi ‘’ünlü- imaj’’
transferi yaratımı sağlamaktadır. ‘’İlk Defa Deniyorum.’’, ‘’Bakalım Nasıl Bir
Hediye?’’, ‘’Aaaaa Bu Ne?’’ tepkilerine bolca yer verilen ''Markalardan Gelenler'' diğer
bir deyişle ekran önünde hediye açma videoları özellikle hem son dönemde
yakaladıkları izlenme sayıları hem de markaların ürünlerini yerleştirme istekleri
bakımından önde gelen videolar olarak gözükmektedir. Videoların tanıtım kısmında
videoya sponsor olup ürün yerleştirmesi yapan markaların yanında videoda kullanılan,
hediye gelen ya da bizzat parayla satın alınan ürünlerin linklerine de yer verilmektedir.
Esasen sinemada erken dönem ürün yerleştirme uygulamalarında rastlanılan sponsorürün yerleştirme kavram karışıklığı Youtube kanallarında da kendini göstermektedir.
Tezin bu kısmında YouTuber olarak Cansu Akın, Cansu Dengey, Duygu Özaslan
ve Merve Özkaynak’ın YouTube kanallarında 01.06.2017-20.02.2018 tarihleri arasında
yayınlanmış olan videolar ürün yerleştirmesi temelinde analiz edilmiştir. Cansu Akın
07.03.2018

tarihi

itibariyle

393.578

aboneye

(www.youtube.com,

Erişim

Tarihi:07.03.2018), Cansu Dengey 07.03.2018 tarihi itibariyle 126.906 aboneye
(www.youtube.com, Erişim Tarihi:07.03.2018), Duygu Özaslan 07.03.2018 tarihi
itibariyle 856.375 aboneye (www.youtube.com, Erişim Tarihi:07.03.2018) ve Merve
Özkaynak

ise

07.03.2018

tarihi

itibariyle

1.019.552

aboneye

sahiptir

(www.youtube.com, Erişim Tarihi:07.03.2018). Kanallar bazlı ürün yerleştirme analizi
ise şöyledir:
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Tablo 11.Youtube Kanallarında Ürün Yerleştirme

Youtuber
Cansu Akın
Cansu Akın

Video Adı
Evet- Hayır Oyunu
Markalardan
Hediyeleri Açtım

Cansu Akın
Cansu Akın

Starbucks’ta Çalıştım
İlk Defa Deniyorum: Gıgı
Hadid&Maybelline/Jetsetter
Gıgı Hadid’le Buluştum:
Gıgı Hadid&Maybelline
İlk
Defa
Deniyorum:Rihanna Fenty
Fondöten, Danlabiliç Rujlar
Murathan ile Lookbook!
İndirimden Aldıklarım

03.12.2017
30.11.2017

Trend Mom Jeans Nasıl
Giyilir?
Günün kombini: Nike Air
Max Day
Kendini Geliştirmenin 10
Yolu
Kozmetik
Alışverişim:
Boyner İndirimi
Nasıl Tanıştık? #ilktanışma
Grup Şurupla 1 Gün
Bugün ne Yedim?
Ekim Favorilerim
Kutsal
Topraklardayım:
Kudüs
Sevgililer Günü& Hazırlık

Cansu Akın
Cansu Akın
Cansu Akın
Cansu Akın
Cansu Akın
Cansu Akın
Cansu Dengey
Cansu Dengey
Cansu Dengey
Cansu Dengey
Cansu Dengey
Cansu Dengey
Merve
Özkaynak
Merve
Özkaynak
Merve
Özkaynak
Merve
Özkaynak
Merve
Özkaynak
Merve
Özkaynak
Merve
Özkaynak
Duygu
Özaslan
Duygu
Özaslan

Tarihi
20.02.2018
Gelen 03.01.2018

12.11.2017

Ürün Yerleştirme Örnekleri
Trendyol
H&M,
Boyner,
Grundig
Bluetooth Kulaklık, Uludağ
Premıum, Levi’s, Wepublic,
Urban Care, Coelya, Ediing,
Guyna, Gigi’s
Starbucks Mobil Uygulama
Gıgı
Hadid&Maybelline
Jetsetter
Gıgı Hadid&Maybelline

22.10.2017

Rihanna
Fenty
Danlabiliç Rujlar

15.08.2017
31.07.2017
22.06.2017

Nike
Mango, Zara, H&M, Vans,
Nike,
Mavi Jeans

23.03.2017

NikeAir MAX 90 Ultra Flykit

15.10.2017

Coach. me app, Cambly

20.10.2017

Boyner

10.02.2018
02.11.2017
11.11.2017
05.11.2017
29.01.2018

Starbucks
Volkswagen Yeni Polo
Enza Home
Neutrogena Hydro Boast City
Shield Nemlendirici
Vibe Beauty

05.02.2018

Trendyol.com

Yılbaşı Hediye Alışverişim

15.11.2017

Boyner

Galaya Gidiyoruz! Benimle
Hazırlanın
Kıyafetlerimi Satıyorum!

27.11.2017

Tuvanam

03.11.2017

Dolap Aplikasyon

Herkese Uygun Yılbaşı 22.11.2017
Alışverişi
Makyaj Yapan Çocuklar
16.11.2017

Fondöten,

Boyner

Benefit ile Maldivler/Vlog

08.02.2018

Golden Rose, Koton, Mudo
Concept
Bad Gal Bang Maskara- Benefit

Birbirimize Sevgililer Günü
Hediyesi Seçiyoruz

08.02.2017

Markafoni
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(Tablo 11. Devamı)

Duygu Özaslan
Duygu Özaslan
Duygu Özaslan
Duygu Özaslan
Duygu Özaslan

Duygu Özaslan

Benimle Bir Gün/Herkese
Benden Kahve
Kenan Doğulu ile Taylan
Yarıştı #ilkadımıat
#duygulovesmavi
Lookbook
Sneaker Lookbook
Mavi ile Festival Kombin
Önerileri/
Doritos
Presents: Babylon Sound
Garden
H&M Studio İlkbahar-Yaz
Koleksiyonu|
SS16
Lookbook

20.04.2017

Starbucks

26.04.2017

Cornetto

21.06.2017

Mavi

15.06.2017
01.06.2017

Nike
Mavi

23.02.2016

H&M

Diğer bazı Youtube kanallarının ürün yerleştirme analizleri ise şöyledir
(www.youtube.com, Erişim Tarihi:21.12.2017):
Tablo 12.Diğer Youtube Kanallarının Ürün Yerleştirme Analizleri

Youtuber
Berkcan Güven

Hayrettin
Kafalar

Video Adı
Bir Fikrim Var ft.
Cem
Yılmaz
(ArifvBege)
Göz Retinam Yırtıldı
Meşhur Çiğ Köfteci
Ali Ustayı Kışkırttık

Tarihi
Ürün Yerleştirme Örnekleri
05.01.2018 (Arif v 216)

20.06.2017 Dünya Göz Hastaneleri
28.04.2017 Strike of Kings

1.4. Ürün Yerleştirme Stratejileri
Ürün yerleştirme stratejilerinin inceleneceği bu bölümde; d’astous ve Sequın,
Shapiro, Gupta ve Lord, Russell, Murdock, Gupta ve diğerlerinin yaptığı
sınıflandırmalara ek olarak ürün ya da markanın realite düzeyine göre ürün yerleştirme
türleri de örneklerle ele alınacaktır.
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1.4.1. d’astous ve Sequın’nin Ürün Yerleştirme Stratejileri
D’astous ve Sequın ürün yerleştirmeyi; örtülü (imalı-gizli), açık-entegre
(bütünleşik), entegre olmayan açık (kısmi) olmak üzere üç gruba ayırmıştır (d’astous ve
Sequın,1999: 896-910).
Örtülü (imalı-gizli) ürün yerleştirmede ürün, açıkça gösterilmekten ziyade senaryo
dahilinde arka planda bırakılarak izleyicilere gösterilmektedir (d’astous ve Sequın,
1999: 896-898).Marka ürününü sahnenin başrollerinden biri olarak değil yan rollerinden
biri hatta figüran olarak konumlandırır. Örtülü ürün yerleştirme ürünün açıkça yararını
belirtmekten ziyade tüketicinin aklında yer edinmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin
çeşitli programlarda bilgisayar logolarının görülmesi, programlarda masa üzerinde
duran çeşitli markalara ait ürünler birer örtülü ürün yerleştirme örneğidir. A Spor’da
yayınlanan Takım Oyunu (2017) programında Mahmood Coffee ile Beyaz Tv’de
yayınlanan Beyaz Futbol (2017) programında uygulanan Casper laptop, Faber-Castell
kalem, Lescon krampon ve Didi ürün yerleştirmeleri örtülü ürün yerleştirmedir.
Açık-entegre (Bütünleşik) ürün yerleştirmede ise markaya ait ürün ya da hizmet,
senaryoda

ya da programda aktif rol oynamakta ve oyuncular tarafından

kullanılmaktadır (Akkan,2006: 26). Ürün yarar ve özellikleri belirgin bir şekilde
gösterilmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2005: 378). Örtülü ürün yerleştirmeye göre ürün
ya da hizmet yapımda daha aktif bir görünüm sergilemektedir. Örneğin Show Tv’de
yayınlanan Pelin Karahan’la Nefis Tatlar (2017) programında yemekler hazırlanırken
kullanılan Bizim sıvı yağ ve margarin birer açık-entegre ürün yerleştirme örneğidir.
Entegre

olmayan

açık

(kısmi)

ürün

yerleştirme

daha

çok

sponsorluğu

andırmaktadır. Bu ürün yerleştirme stratejisinde ürün ya da hizmet yapımda aktif bir
şekilde görüntülenirken programa ürün ya da hizmetle ilgili aktif bir katılım yoktur.
Yapımın başında ve/veya sonunda sponsorlar hanesinde geçen firmalar bu ürün
yerleştirme türüne örnek teşkil etmektedir (d’astous ve Sequın,1999: 896-910). Marka
yapımla ilintili fakat entegre değildir. Örneğin; ‘’Tropicana sunar-sundu.’’ ibaresi
program başında veya sonunda geçerken izleyicinin yapım içerisinde Tropicana’yı
görmeme ihtimali de vardır. Entegre olmayan kısmi ürün yerleştirme yapan firma
ağırlığını sponsor olduğu yapımın reklam kuşağında göstermekte, kendisini ve mesajını
oradan duyurmaya çalışmaktadır (Sarıyer,2005: 214).
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1.4.2. Shapiro’nun Ürün Yerleştirme Stratejileri
Steward Shapiro 1993 yılında yaptığı çalışmayla ürün yerleştirmeyi dört gruba
ayırmıştır. Bunlar; açık olarak gösterme, kullanım yönlü gösterme, bahsetme ya da
sözlü atıf olarak gösterme ve bahsederek kullanımdır (d’astous ve Sequın,1999: 898).
Açık olarak gösterme; ürünün kendisinin ya da ürüne ilişkin izleyicide farkındalık
oluşturabilecek herhangi bir bileşenin açıkça yapımda görsel olarak sergilenmesidir.
Zemin-figür ilişkisi bu başlıkta büyük önem taşımaktadır. Ürün zemin iken algılama
güç, figür iken ise algılama kuvvetlidir ( Tığlı,2004: 54). Ürünün ekranda ne kadar süre
kaldığı, hangi açıdan, hangi karakterlerle temas halindeyken çekildiği ve bu durumun
kaç kez tekrarlandığı markanın hatırlanmasında ve algılanmasında etkilidir. Galician ve
Bourdeau’nun 1997 yılında yapmış oldukları ve 1977, 1987, 1997 yıllarında ABD’de
vizyona giren filmlerdeki ürün yerleştirmeleri inceledikleri çalışmada yapılan tüm ürün
yerleştirmelerinin %50’sinin açık olarak gösterme-görsel ürün yerleştirme olduğu
sonucuna varmışlardır (d’astaus ve Sequın: 1999: 898). M. Nıght Shyamalan’ın Altıncı
His (The Sıxth Sense,1999) adlı filminde Bruce Wills’in ecza dolabını karıştırırken
Pfizer ‘ın Zolaft isimli anti-depresan ilacının açıkça ekranda görülmesi bu sınıflandırma
türüne verilebilecek bir örnektir (Gürel ve Alem,2004: 14).
Kullanım yönlü gösterme; ürün yerleştirmeye konu olan ürün ya da hizmetin
kullanılırken izleyicilere gösterilmesidir.
Bahsetme ya da sözlü atıf olarak yapılan ürün yerleştirmeler; yapımda sözlü olarak
ürün ya da hizmetten bahsedilmesini kapsamaktadır. Ses tonu, yapılan vurgu, markanın
adının geçtiği ortam ve duygu hali, sahne ya da konuyla yakınlık ilişkisi, tekrarlanma
sayısı, ürün veya hizmetin yakın temasta olduğu kişinin izleyici için ifade ettiği anlam
sözlü ürün yerleştirmelerde önem arz eden hususlardır. (Aydın,2009: 10). Örneğin;
Fıght Club (1999) filminde başkarakterin uzay nesnelerini ‘’IBM yıldız kümesi,
Microsoft galaksisi, Starbucks gezegeni’’ gibi marka adlarıyla bağdaştırması bu duruma
örnek oluşturmaktadır (Tığlı,2004: 55). American Idol adlı şarkı yarışmasının 21 Şubat
2008 tarihli yayınında üç jüri üyesinden birisi olan Simon’a arkadaşları bir yarışmacının
şarkısı hakkında ne düşündüğünü sorunca Simon; ‘’Coca Cola’yı da ne çok severim.’’
diyerek bir yudum almış ve daha sonra yorumunu yapmıştır (Lindstrom,2009: 49).
Çalgı Çengi 2'de ise filmin sponsorlarından biri olan Tv8'in yapımda sözlü ürün
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yerleştirmesi yapılmıştır. Hikayenin kahramanlarından biri olan Salih (Murat Cemcir)
Gürkan'a (Ahmet Kural) '' Tv 8 niye bizim evde çekmiyor ?'' diye sormuş ve ''Acun
yaptı.'' cevabını almıştır. Diğer bir sözlü ürün yerleştirme örneği ise Pek Yakında (2014)
filminde yapılan Turkcell ürün yerleştirmesidir. Karanlık bir mekanda masada oyun
oynayan Mafya Babası ve üç arkadaşının yanına çağrılması üzerine giden Zafer (Cem
Yılmaz) ile Mafya Babası (Cem Yılmaz) arasında şu diyalog geçmiştir.
Mafya Babası:''Ben seni arıyorum arıyorum ulaşamıyorum.''
Zafer :'' Abi belki çekmeyen bir yerdeyimdir.''
Mafya Babası: ''Yalan söyleme sen Turkcell kullanmıyor musun?''
Masada oturan diğer oyuncu:'' Nasıl yerleştirdi ürünü.''
Yine

Pek

Yakında'da

ki

diğer

bir

sesli

ürün

yerleştirme

ise

şöyle

gerçekleşmektedir. Zafer (Cem Yılmaz) yapımcısı olduğu oyunda yan rollerden birinde
olan Sabri'ye (Can Yılmaz) ''Pepsi, Yedigün, Fruko var. Her zevke uygun.'' demiş Sabri
ise ''O zaman ben elimi şaplattıkça Pepsi'mi getir.'' diyerek cevap vermiştir. Wall Street
(1987) filminde aktör Charlie Sheen, Fortune dergisinden '' Wall Street'in incili'' olarak
bahsetmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2005: 380).
Bahsederek kullanımda ise karakterler repliklerinde markadan bahsederken ya aynı
anda ya da bahsettikten hemen sonra ürünü kullanır (Tığlı,2004: 55). Son derece pahalı
fakat etkili olan bu tür aynı zamanda da iyi bir planlama gerektirir. Demi Moore’un
filminde M&M şekerlerini sevdiğini söylerken aynı anda da şekerlerden yemesi
bahsederek kullanıma verilebilecek güzel bir örnektir (Odabaşı ve Oyman, 2005: 379).
Yine Wayne’in Dünyası (Wayne’s World, 1992) adlı filmde başkarakterin

‘’Yeni

neslin seçimi’’ diyerek Pepsi Cola içtiği sahne bir başka örneği oluşturmaktadır
(Tığlı,2004: 55). Ürünün hem adının anılması hem de karakterler tarafından
kullanılması ürünün hatırlanmasında önemli rol oynasa da bu uygulama için uygun
zemin oluşturmayan şartlar altında kullanılması tüketici için rahatsız edici olabilir ve
olumsuz bir imaj yaratabilir (Arslan,2011: 106).
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) Yiğit (Gürgen Öz) karakteri taksiye
''Adam&Eve Otel'e. '' diyerek adres vermiş ve ekranlara Adam&Eve Otel yansımıştır.
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Recep İvedik 2'de (2009) ise Recep (Şahan Gökbakar) internetten tanıştığı bir kızla
buluşmak için Starbucks'ı seçmiş istediklerini bulamayınca kendine has uslubuyla ''Ya
arkadaş Starbucks değil mi burası, o yok bu yok! Ne var burada?'' diyerek bahsederek
kullanım yönlü ürün yerleştirmeye imza atmıştır.

1.4.3. Gupta ve Lord’a Göre Ürün Yerleştirme Stratejileri
Görsel, işitsel, hem görsel hem işitsel olmak üzere üç başlıkta inceledikleri ürün
yerleştirme stratejileri ile Gupta ve Lord diğer tüm stratejilerin esasında ifade etmek
istediği en temel ayrımı ortaya koymuştur.
Görsel ürün yerleştirme; yalnızca görsel yollarla desteklenen, ürün ya da hizmete
ilişkin görsel uyaranların seyirciye iletilmesi temel prensibi üzerinden marka imajını
tüketici zihnine kazıma amacı güder (Gürel ve Alem,2005: 135-136).
Sözel ürün yerleştirme ise ürün ya da hizmetin ekranda gözükmeksizin, sözlü
olarak tüketiciye sunulmasıyla beraber yapımda yer alan karakterler yardımıyla
markaya ilişkin mesajların tüketicilere sözel bir şekilde iletilmesi amacını güder (Gürel
ve Alem, 2005: 135). Türk sinemasında ve dizilerinde Kral Pop radyo sözel ürün
yerleştirmeler konusunda başarılı örneklere imza atmıştır. İlgili örnekler şunlardır: Star
Tv'de yayınlanan ve 2015-2017 yılları arasında devam eden Kiralık Aşk dizisinin 46.
bölümünde dizinin karakterlerinden Koriş (Onur Büyüktopçu) Neriman'a (Nergis
Kumbasar) otomobilde '' Ayy Nörom Kral Pop'u açayım mı, ay dinleriz dur.''. Yine
Oğlan Bizim Kız Bizim'de (2016) otomobil tamircisi Emre (Aras Aydın) ve düğün
organizatörü Zeynep (Melis Babadağ) farklı mekânlarda Kral Pop dinlemektedir. ''Evet
Kral Pop dinleyicileri çalan şarkıyı da şarkıcıyı da tanıdınız. Bu şarkının senesi kaçtır?
Doğru cevap veren ilk 2 dinleyicimize Antalya'da 10 günlük tatil hediye.''. Kolpaçino 3.
Devre (2016)'da Özgür (Şafak Sezer) ve Ganyotçu Arif (Ebubekir Öztürk) arabadayken
açık olan radyodan Kral Pop radyo kanalı müziği ve ''Kral Fm'' sloganı duyulmaktadır.
Kötü Kedi Şerafettin (2016) adlı animasyon filminde Çizer karakteri radyoyu açmakta
ve radyodan şu ses yükselmektedir: ''Bu hafta Kral Pop listede hangi isimler yer aldı?''.
Diğer iki türün bir birleşimi olan hem sözel hem de görsel ürün yerleştirmeler ise
firmalar tarafından oldukça etkili bulunmakta ve daha çok tercih edilmektedir (Gürel ve
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Alem,2005: 136). Survivor 2017’de yapılan ürün yerleştirmelerin büyük çoğunluğu hem
işitsel hem de görsel ürün yerleştirmeye örnek teşkil etmektedir. Örneğin; Acun Ilıcalı
Coca Cola’ya ilişkin özelliklerden firmanın adını defalarca tekrarlayarak bahsederken,
firmanın sloganı olan ‘’Tadını Çıkar!’’ı da Coca Cola’yı yarışmacılar adına tatmadan
önce muhakkak söylemektedir.

1.4.4. Russell’a Göre Ürün Yerleştirme Stratejileri
Cristel A. Russell ürün yerleştirmeyi; ekrana yerleştirme, senaryoya yerleştirme ve
olay örgüsüne yerleştirme olmak üzere üç ana başlıkta incelemektedir (Gürel ve
Alem,2006: 22).
Ekranda açık bir şekilde markanın görülmesi olarak adlandırılan ekrana yerleştirme
(görsel yerleştirme) yaratıcı yerleştirme ve sette yerleştirme olmak üzere ikiye ayrılır
(Russell,1998: 357). Yaratıcı yerleştirmeler bir nevi örtülü-imalı ürün yerleştirmedir.
Ürün aktif bir şekilde gözükmeksizin yalnızca ima edilmektedir. Örneğin Fi dizisinde
Can Manay’ın koşu yaparken önünden geçtiği Adidas billboardlarındaki Adidas ürünü
yaratıcı yerleştirmeye örnektir. Sette yerleştirme ise; ürünün filmlerin ya da dizilerin
çekildiği mekân içerisinde sanki mekânın organik bir bileşeniymiş gibi var olmasıdır.
Senaryoya yerleştirme; Russell’a göre ürün ya da hizmet adının, özelliklerinin sözel
olarak yapımda yer almasıdır (Gürel ve Alem,2006: 22). Bir başka deyişle herhangi bir
markaya ait ürün ve/veya hizmetin senaryonun yazım aşamasında ya da daha sonrasında
senaryo üzerinde yapılan değişiklikler vasıtasıyla senaryonun işitsel kısmına dahil olma
sürecidir. Dizi ya da filmlerde hiçbir görsel uyarana gerek olmaksızın yapılan işitsel
yerleştirmeler görsel yerleştirmelere nazaran daha iyi hatırlanma oranına sahiptir (Gupta
ve Lord,1998: 47). Robert Zemackis’in Oscar ödüllü filmi Forrest Gump (1994)
filminde Forrest Gump (Tom Hanks) ‘’Beyaz Saray’da Kennedy ile tanışmanın en iyi
taraflarından birisi, istediğin kadar Dr. Pepper içmekti.’’ diyerek markanın kendisi için
önemini samimi bir şekilde dile getirmiştir (Tığlı,2004: 55-56).
Olay örgüsüne yerleştirme hem sözel hem de görsel unsurların birleşiminden
meydana gelmektedir (Gürel ve Alem,2006: 22). Ürün ya da marka filmdeki olay
örgüsünün bir parçası olarak, öykünün yapısında ya da karakterlerin oluşmasında büyük
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rol oynamaktadır (Russell,1999: 43). Olay örgüsüne yapılan yerleştirmelerde ürünün
olay örgüsünden çıkarılması olay akışının bozulmasına neden olabilmektedir çünkü
ürün yapımın önemli bir parçasını teşkil etmektedir. David Fincher’in Panik Odası
(Panic Room,2002) filminde evine giren hırsızlardan korunmak için kendini panik
odasına hapseden Jodie Foster, Nokia cep telefonu sayesinde dışarıyla irtibata geçmeye
çalışmaktadır (Tığlı,2004: 56). Bir uçak kazası sonucu ıssız bir adaya düşen Chuck
Noland (Tom Hanks) isimli FedEx çalışanının yaşam savaşını anlatan 2000 yapımı Yeni
Hayat (Cast Away,2000) adlı filmde FedEx tüm film boyunca Noland’ın yanında olup
onunla başrolü paylaşmıştır. Filmde markanın sık sık görülmesinin yanında izleyiciye
dolaylı olarak FedEx’in ‘’çalışanını önemseyen, Dünya çapında, hızlı, sözüne sadık’’
olduğu mesajları da verilmektedir (Kaya,2013: 23). Yahşi Batı (2010) filminde de yine
Cola Turka olay örgüsüne yerleştirmenin bir başka örneğine imza atmıştır. 1881 yılında
Osmanlı Devleti temsilcisi olarak ABD başkanına hediye göndermek üzere yola çıkan
Aziz (Cem Yılmaz) ve Lemi Galip’in (Ozan Güven) hikayesini anlatan filmde,
Amerika’da haydutlar tarafından soyulan ve beş parasız kalan karakterler Cola Turka’yı
icat edip, bölge halkına satarak geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. The Founder
(2016) adlı film McDonald's' ın gelişiminin ilk yıllarını konu alırken filmde McDonald's
başrol konumundadır. Diğer bir örnekte Gora (2004) adlı filmin başkahramanı Arif Işık
(Cem Yılmaz) çektiği resimlerde UFO olduğunu iddia etmekte ve gazetede
yayınlanmak üzere Müdür Bey'in odasına götürmektedir. Müdür Bey resimde elinde
büyüteçle yaptığı inceleme sonrası ''Bunlar sahte. Bak burada resmen Kütahya Porselen
yazıyor.'' demektedir. Bunun üzerine Arif ''Ben bunu Kütahya'da çektim zaten.'' dese de
istediğini elde edememiş gazeteden bu sefer de eli boş dönmüştür.

1.4.5. Murdock’a Göre Ürün Yerleştirme Stratejileri
Murdock temelde ürün yerleştirmeyi yaratıcı yerleştirmeler ve doğal yerleştirmeler
olmak üzere ikiye ayırmıştır.
Yaratıcı yerleştirmeler; yerleştirmeye konu olan ürünün ilgili yapıma dolaylı olarak
dahil edilmesidir. Doğal yerleştirmeler ise; ürünü doğal ortamında gösteren
yerleştirmelerdir (Akkan,2006: 24). Film ve dizilerdeki billboard reklamları, satış
makineleri ya da ürünü anımsatacak herhangi bir dolaylı unsur yaratıcı yerleştirmeye
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örnek oluştururken; bar sahnesindeki içkiler, yemek programlarındaki gıda ürün
yerleştirmeleri, kadın programlarındaki temizlik, örgü vb. kadınların ilgisini çekecek
ürünler ise birer doğal yerleştirmedir.

1.4.6. Gupta vd., Göre Ürün Yerleştirme Stratejileri
Gupta, Balasubramanian ve Klassen’in yaptığı sınıflandırmaya göre ürün
yerleştirme gerçek ve sanal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Gupta vd.2000: 41-42).
Bir dizi teknolojik aletin yardımıyla çekilen görüntü üzerine yalnızca izleyicilerin
görebileceği şekilde monte edilen görüntülerden oluşan sanal ürün yerleştirme,
sonradan dizi-film veya program üzerine yapılan eklemelerden ibarettir (Gupta
vd.,2000: 41-42). Dijital şekilde reklam panolarının giydirilmesi, animasyon filmlerine
yapılan yerleştirmeler ve sanal billboardların yaratılması sanal ürün yerleştirme olarak
nitelendirilmektedir. Güvercin Uçuverdi (2015) filminde yol kenarındaki tanıtım
alanlarına dijital yollarla sonradan Kral Pop’un ve Kral Pop Radyo'nun ''Popun Kralı
Kral Pop '' reklamı yerleştirilmiştir
Gerçek yerleştirmelerde ise, ürün ya da hizmet setin, gerçek yaşamın bir parçasıdır
ve hem izleyen hem de set çalışanları tarafından sahnede izlenmektedir. Yani izleyici
başrol oyuncusunun elinde bir kutu Coca Cola görüyorsa, film çekilirken set ekibi de o
sahnede o markayı görmüştür (Sarıyer,2005). Uygulanmakta olan ürün yerleştirmelerin
büyük çoğunluğu gerçek yerleştirmedir.

1.4.7. Rössler ve Bacher’e Göre Ürün Yerleştirme Stratejileri
Patrick Rössler ve Julia Bacher’e göre ürün yerleştirme stratejileri şöyledir (Rössler
ve Bacher,2002: 98-108’den aktaran Ünal,2008: 80): Kurumsal yerleştirme; kurumsal
itibarı sağlamlaştırmak amacıyla yapılan ürün yerleştirme uygulamalarıdır. İmaj
yerleştirme ise senaryoya uygun şekilde yapılan, senaryoyu tamamlayan ürün
yerleştirme uygulamalarıdır. Senaryoya ürünün var olan imajıyla yerleştirilmesidir.
Hizmet yerleştirme; gizli veya açık bir şekilde hizmetin ürün yerleştirilmeye konu
olmasıdır. Düşünce yerleştirmede ise yerleştirilmeye konu olan ürün değildir. Bir sahne
ya da senaryonun tamamına bir durum hakkında fikir, yorum ve düşüncelerin
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yerleştirilmesidir. Ülke, kişi, müzik yerleştirmede ise adından anlaşıldığı üzere ürün
yerleştirmeye konu olan bir ülke, kişi ya da müzik eseri ve yahut sanatçıdır. Tarihi bir
olay ya da olgunun senaryoya eklenerek tanıtılmasına tarih yerleştirme, herhangi bir
ürünün yeni çıkmış bir özelliğinin ya da herhangi bir markanın yeni çıkmış ürününün
ürün yerleştirme vasıtasıyla tanıtılmasına ise yenilik yerleştirme denilmektedir. Rakip
markaları temsil eden kuruluşların, ürün yerleştirme yapılan film, dizi gibi yapımlarda
kendi

ürün

yerleştirmelerini

iyi

durumda

rakiplerini

ise

kötü

durumda

konumlandırmaları, onları küçük düşürecek ürün yerleştirme uygulamalarına yer
verdirtmeleri ise negatif yerleştirme olarak adlandırılmaktadır. Son olarak pazarda
jenerik ürün-marka konumuna yükselmiş bir ürünün ürün yerleştirmesi yapılmasına ise
jenerik yerleştirme denilmektedir.

1.4.8.Ürün Yerleştirme Sürecinde Farklı Yaklaşımlar
Chang, Newell ve Salmon’un yaptığı çalışmalar sonucunda şansa dayalı, fırsatlara
dayalı, ve planlı ürün yerleştirme olmak üzere üç ürün yerleştirme stratejisi ortaya
konulmuştur (Chang vd., 2009: 793).

1.4.8.1.Şansa Dayalı Ürün Yerleştirme
Şansa dayalı ürün yerleştirme, daha önceden herhangi bir planlama sürecine konu
olmamış, kısa sürede karar verilen, bir sahne çekilirken o an elde bulunanlarla yapılan
ürün yerleştirme uygulamalarıdır. Örneğin; mutfak sahnesinde daha önce planlanmamış
bir boşluk olması durumunda daha önceden anlaşılan firmayla o an elde bulunan yine
aynı firmaya ait ürünün sahneye yerleştirilmesi ya da oyuncuya elinde tutması için
verilmesi gibi durumlar şansa dayalı ürün yerleştirmeyi örneklemektedir (Chang
vd.,2009: 795).

1.4.8.2. Fırsatlara Dayalı Ürün Yerleştirme

Fırsatlara dayalı ürün yerleştirme ise yapım ekibi tarafından filme ürün
yerleştirmesi yapabilme ihtimali olan firmalara görüntü gönderilmesiyle oluşmaktadır.
Kısa sürede karar alınması gereken ve olasılıklara dayalı olan fırsatlara dayalı ürün
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yerleştirme için potansiyel reklamverenler eğer film ekibi tarafından gönderilen
görüntülerden yola çıkarak yapımın amaçlarına uygun olduğunu düşünürse eşleşme
sağlanmış olur (Chang vd., 2009: 797).

1.4.8.3. Planlı Ürün Yerleştirme

Reklamveren firma ve film yapım ekibi tarafından daha önce yapılan antlaşmalara
sadık kalınarak gerçekleştirilen planlı ürün yerleştirmeye göre; planlı ve ciddi bir
sözleşme etrafında dönen uygulama hem yapım tarafını hem de reklamveren tarafını
bağlayıcı hükümleri içerisinde barındırmaktadır. Eğer antlaşmaya tabii olan yapım
şirketi bir ürün yerleştirme yapacaksa ve antlaşma kapsamında olan diğer şirket o ürünü
üretiyorsa onu kullanmak zorundadır. Universal Film Stüdyoları ve Toyota Vivendi
arasındaki ilişki bu duruma örnektir (Chang vd., 2009: 798).

1.4.9 .Ürün ya da Markanın Realite Düzeyine Göre Ürün Yerleştirme

1.4.9.1.Fütüristik Ürün Yerleştirme
Bugünün firmalarının ürünlerini zaman olarak gelecekte geçen filmlere yine
gelecekte olmasını tahmin ettikleri ürün formatlarıyla yerleştirmeleridir. Gerçekleşmesi
beklenene atıfta bulunan firmalar aynı zamanda fütüristik ürün yerleştirme ile biz de
ileride sizinle beraber olacağız mesajını vermektedir. Aynı zamanda çok ciddi bir
çalışma ve strateji gerektiren fütüristik yerleştirme için tüm ürün yerleştirme
çeşitlerinden farklı olarak geleceği öngörme, gelecekte nerede olabileceklerini tahmin
etme, nasıl bir tasarım-mekanik gelişimi göstereceğini kendi özelinde değerlendirme
gibi sorunsallarla firmalar mücadele etmektedirler. Tüm bunların yanında bir de ürün
yerleştirmenin düşünüldüğü yapımla firmanın tüm bu yaratım evreni kesişmek
zorundadır.
Fütüristik ürün yerleştirme akıl oyunlarına da sahne olmaktadır. Pıxar-Disney
‘’Sevimli Oyuncaklar’’ filminin son sahnelerinde karakterlerden biri olan Boo’nun
elinde görülen ve yine başka bir karakter olan Sullivan’ın eline tutuşturulmaya çalışılan
oyuncak Sevimli Oyuncaklardan sonra çekilecek olan Kayıp Balık Nemo adlı çizgi
sinemanın başkarakteri olan Palyaço balığı oyuncağıdır (Gürel ve Alem,2015: 70).
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Steven Spielberg’in yönetmenliğini yaptığı Phılıp K. Dıck’in aynı adlı kısa
hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılan ve Tom Cruise’un başrolünde olduğu
Azınlık Raporu (Minority Report,2002) bir bilim kurgu filmidir (www.sinemalar.com,
Erişim

Tarihi:21.11.2017).

Fütüristik

ürün

yerleştirme

cenneti

olarak

nitelendirilebilecek film içerisinde; America Express, Pepsi, Bulgari, Lexus, Burger
Kıng, Gap, Guiness, Usa Today, Aquafina gibi markaların gelecek tasarımlı ürünleri
yerleştirilmiştir. Temel amacı seyircilere yerleştirmesi yapılan ürünler ve markalar
hakkında geleceğe ilişkin deneyimler yaşatmak olan fütüristik ürün yerleştirme filmde
2054 yılına ait bir deneyim sunmaktadır. Bunu sağlayabilmek, inandırıcı bir dünya
sunabilmek amacı ile Spielberg; yazarlar, bilim adamları, mucitler ve şehir
planlamacılardan oluşan disiplinler arası bir kadro oluşturarak üç gün süren bir
konferans boyunca beyin fırtınası yaptırarak yeme alışkanlıklarından ulaşıma,
iletişimden şehir planlamasına, mimariden sanat ve reklamcılığa kadar gelecek elli yılı
teknolojik

ve

sosyal

gelişme

bakımından

tahmin

etmeye

çalışmıştır

(Edirne,2002.50’den aktaran Kara,2016: 77-78). Film geleceğe ilişkin çok önemli
öngörüleri firmalarla beraber sunmaktadır. Örneğin; Nokia 7650 modeli cep telefonu
geleceğin telefon modeli olarak lanse edilirken, 2018 itibari ile gelinen nokta Nokia
7650’den daha ileri bir seviyedir (www.hurriyet.com.tr, Erişim Tarihi:19.11.2017).
1968 tarihli bir bilim kurgu olan Stanley Kubrick filmi ''A Space Odysse''
(2001)'de yer alan ''HAL'' adlı bilgisayarın adındaki harfler yapımcısının inkar etmesine
rağmen ''IBM''in ismini oluşturan her bir harfin bir önceki harfinden oluşturulmuştur.
Kurgusal olarak Dünya'nın geleceğinde geçen bu filme IBM'in gerçeklik katmak
amacıyla Pan Am şirketi ile birlikte filmin bazı sahnelerinde de logosunun yerleştirildiği
net bir şekilde görülmektedir (Poole,2001'den aktaran Tığlı,2004:33). Yine Geleceğe
Dönüş 2'de (Back to Future Part 2,1989) 1985'ten 21 Ekim 2015 tarihine yapılan
yolculukta kullanılan DMC marka zamanlar arası geçiş yapan aracın yanı sıra, Adidas,
Calvin Klein, Nike spor ayakkabı, USA Today, Texaco, JVC (gözlük, telefon, kamera),
Pepsi, Pizza Hut, AT&T, Western Union markalarına ait fütüristik ürün yerleştirmeler
yapılmıştır.
Firmaların fütüristik ürün yerleştirme yapma nedenleri şöyle sıralanabilir (Gürel ve
Alem,2015: 63-64): Fütüristik ürün yerleştirme izleyicide zaman zaman oluşan gelecek
korkusunu en aza indirerek, yaşanacak olası kültür şokuna engel olur. Fütüristik ürün
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yerleştirme, şirketlerin veya markaların henüz piyasaya sürmedikleri fakat yakın bir
gelecekte

piyasaya

sürülmesi

muhtemel

olan

ürünler

için

tüketici

kitleyi

hazırlamaktadır. Firmalar gelecekte geçen filmlerde geçmişte ve şimdi oldukları gibi
gelecekte de orada olacaklarının vurgusunu yaparak bunu tüketicinin bilinçaltına
yerleştirmektedir. Firmanın araştırma geliştirme faaliyetlerine verdiği önem ve özenin
göstergesi olan fütüristik ürün yerleştirme yenilikçi ve yaratıcı yönleriyle tüketicinin
zihninde yer elde etmek ve onları etkilemek isteyen şirketler için kaçırılmaması gereken
bir fırsattır.

1.4.9.2. Kurgusal Ürün Yerleştirme

Gerçek hayatta bir karşılığı olmayan ve dizinin ya da filmin kurmaca dünyasının
bir parçası olan kurgusal ürün yerleştirmeler, hikayenin yaratıcısı olan senaristlere geniş
bir manevra yeteneği kazandırmaktadır. Çünkü gerçek markalarla yapılabilecek ve
onlardan istenebilecekler son derece kısıtlıyken, kurgusal markalar

yapımın

yaratıcılarına hemen hemen her şeyi yapma imkânı sunmaktadır. Üstelik gerçek
markalar ilgili yapıma ücret ödemenin de verdiği kuvvetle giderek daha da güçlenmekte
ve senaryoya itiraz etme, ürünlerinin nerede konumlandırılacağına karar verme gibi
yaratım açısından kısıtlayıcı durumlara sebebiyet vermektedir.
Ürün yerleştirmenin hayali boyutunu tanımlayan kurgusal ürün yerleştirme
günümüzde taklit (fake) markaların yaratıldığı ve kullanıldığı milyon dolarlık bir
endüstri haline gelmiştir (Güler,2010: 52). Özünde kısmi bir marka yaratım sürecini ve
bunun iletişim ortamlarına eklemlenmesini içeren kurgusal ürün yerleştirmeler hemen
hemen her yapımda az veya çok bulunmaktadır. Özellikle markaların kaçındığı olumsuz
durumlarda hikâyenin devam etmesi için kritik bir öneme sahip olan kavram yine çizgi
filmlerde de oldukça sık kullanılmaktadır. Amaç gerçeklik duygusu yaratabilmek ve
senaryonun bu gerçeklik duygusuyla istendik yönde ilerlemesinin sağlanmasıdır.
Kurgusal markalar; gerçek bir markayı taklit etmek, gerçek bir markadan farklılaşmak,
gerçek bir markayı hicvetmek amacıyla kullanılabilmektedir (Gürel ve Alem,2005:
137). Warner Bros.’un Looney Tunes adlı çizgi serisinde sıklıkla karşımıza çıkan
ACME markası tamamen kurgusal bir ürün yerleştirme örneğidir. Coyote Will’in Road
Runner’ı yakalama amacıyla sürdürdüğü amansız mücadelede sürekli Road Runner’ı
yakalamak amacıyla malzeme siparişi verdiği ACME markasının, portatif delik, deprem
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pilleri, bacak vitaminleri gibi gerçek hayatta bir karşılığı bulunmayan ürünleri vardır.
Yine keza izleyiciler ürün yerleştirmeler için belli bir bedel ödendiğinin farkındadır. Bu
durum yapımın sanatsal ve entelektüel değerinin olduğundan daha az algılanmasına
sebep olurken kurgusal ürün yerleştirme bu durumu ortadan kaldırmaktadır (Gürel ve
Alem:2015: 27-29).
Show Tv'de yayınlanan Kalp Atışı (2017) dizisinde Bahar Tunç HeartBeat
Hospıtal, Trt 1 'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde AT Tv, Erdali, Erdal Bakkal;
filmlerde ise Çalgı Çengi 2'de Aydemir Tv, Osman Pazarlama'da (2016) Osman
Pazarlama, Spiral Blies, Magic Blister Extra Wave, Ailenizin Doktoru (Televizyon
Programı), Gönül Köprüsü (Televizyon Programı), Derma Skincare, Hisbant; Çarşı
Pazar'da (2015) Talibim Kız Sana (2015), Ali Baba ve Yedi Cüceler'de (2015) Şenay
Cüccaciye, Pek Yakında'da (2014) Şahikalar: Kötülüğün Sonu (Film), Recep İvedik
film serisinde Karaambar Kamyoncular Derneği, Recep İvedik 4'te (2014) Issız Ada
televizyon programı, Recep İvedik 5'te (2017) Eurasia Gençlik Oyunları kurgusal ürün
yerleştirmeye örnek oluşturmaktadır. Animasyon filmlerinde yapılan kurgusal ürün
yerleştirmelere ise Kötü Kedi Şerafettin (2016) adlı filmde yapılan Adop Rakı, Düriyet
Gazetesi, Arpa Suyu (Bira) markaları örnek gösterilebilir.
Banka soygunları veya bankalarla ilgili olumsuz durumlar (krediye red cevabı
alma, borcunu ödeyememe sonucu haciz gelme vs.) da yerli yapımlarda sıkça görülen
olaylardan birini oluşturmaktadır. Güvenin en temel unsurlardan birini oluşturduğu
bankacılık sektöründeki hiçbir banka kendini böyle olumsuz olayların içinde görmek ve
izleyicilere de göstermek istemeyecektir. Dolayısıyla senaristlere ve yapımcılara bu tür
olaylarda kurgusal ürün yerleştirme kullanmaktan başka bir yol kalmamaktadır. Yine
yerli yapımlarda görülen bazı kurgusal banka örnekleri şöyledir: Recep İvedik 4(2014)
Güvenbank, Olur İnşallah (2015) Güvenbank, Herşey Aşktan (2016) Bank İst, Bank
Prestij, Sur Bank, Kolpaçino Bomba (2011) PınarBank, Kötü Kedi Şerafettin (2016)
Dukabank.

1.4.9.3. Tersine Ürün Yerleştirme

Kurgusal ürün yerleştirme yöntemiyle yaratılan bir markanın daha sonra başarılı
olup gerçek hayatta da üretilmeye başlaması tersine ürün yerleştirmedir. Gerçek
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hayattaki karşılıkları son derece ender olan tersine ürün yerleştirmeye verilebilecek
örnekler şu şekildedir (Tokgöz,2006: 36): Harry Potter serisinde tüm seri boyunca yer
alan Bertie Bott's Every Flavour Beans adlı kurgusal şekerlemeler filmin yüksek beğeni
toplamasından sonra Hasbro Candy tarafından üretilmiştir. American Apparel adlı
giyim firması gerçek yaşamdaki mağazalarında satışına başlamadan önce bir blucin
çeşidine yönelik tüketici ilgisini ölçümlemek üzere ‘’Second Lıfe’’ adlı sanal dünya
oyununda yine oyundaki mağazasının raflarına yerleştirmiştir.
Roald Dahl’ın kitabından uyarlama olan ‘’Charlie’nin Çikolata Fabrikası’’ adlı
filmde filmin kahramanlarından biri olan Willy Wonka tarafından üretilen çikolatalar
filmin gişe başarısı sonucu Nestle tarafından üretilmiştir (Tokgöz,2006: 37). One Life to
Live adlı Amerikan dizisinin karakterlerinden biri olan ve dizi boyunca ‘’The Killing
Club’’ adında bir kitap yazan yazar Mercy Walsh’ın dizide yazdığı bu kitap 2005
yılında aynı adla Mıchael Malone tarafından piyasaya sürülmüştür (Albiniak,2005: 18).
Literatürde açıklandığı üzere farklı araştırmacılar tarafından farklı yöntemlerle
yapılan sınıflandırmalar bulunmaktadır. Tüm bu yapılan sınıflandırmalar birkaç başlık
hariç 3 grupta toplanabilmektedir. Örneğin; Açık - entegre, açık olarak gösterme,
kullanım yönlü, ekrana yerleştirme, gerçek yerleştirme, örtülü- imalı ürün yerleştirme,
yaratıcı ürün yerleştirme en nihayetinde aralarındaki ufak farklılıklar görmezden
gelindiğinde görsel ürün yerleştirmedir. Sözlü ürün yerleştirme ve senaryoya
yerleştirme yine keza yakın kullanımları işaret ederken; bahsederek kullanım, hem
sözlü hem görsel ürün yerleştirme, olay örgüsüne yerleştirme ise yine benzer
kullanımlar olarak tanımlanabilmektedir. Esasen temel olarak görsel, sözel, hem görsel
hem sözel olarak sınıflandırılabilecek olan ürün yerleştirme stratejileri aynı yapım
içerisinde birden fazla stratejinin aynı anda kullanılması ve birbirlerine çok benzemeleri
nedeniyle karıştırabilme ihtimaline sahiptir. Bundan dolayı adlarından ziyade
stratejilerin spesifik özelliklerine yoğunlaşmak kavramı çalışanlar açısından daha doğru
olacaktır.
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1.5 .Ürün Yerleştirme Tekniği Kullanımının Yarattığı Avantaj ve

Dezavantajlar
En nihayetinde alternatif bir reklam çeşidi olan ürün yerleştirmenin de diğer
reklamcılık ve pazarlama terimlerinde de olduğu gibi avantaj ve dezavatajlarına denk
gelmek mümkündür. Bu bölümde önce kavramın avantajlarına daha sonra ise
dezavantajlarına değinilecektir.

1.5.1 .Ürün Yerleştirmenin Avantajları

Ürün yerleştirme tekniğinin sağladığı avantajlar şöyledir; DeLorme ve Reid’in
(1999) yaptıkları araştırma ürün yerleştirmenin etkili olmasında temelde iki kavramın
büyük rolünün olduğunu ortaya koymaktadır. Esneklik ve gerçekçilik olarak
adlandırılan bu iki kavramın yanında, ürün yerleştirmenin yarattığı bilinçaltı etki
izleyicinin fazla çaba sarf etmeden kolayca mesajı almasına neden olmaktadır
(DeLorme ve Reid,1999: 71-72). Ürün yerleştirme izleyiciye perdede gördüğü
hayatların ve kişilerin gerçek yaşamdan olduğu duygusunu vererek onları konunun içine
çekmektedir (Yolcu,2004: 495). Brennan ve Babin (2004) ürünlerin doğal ortamlarında
gösterilmesinin kabulü daha fazla arttırdığını söylerken, Gupta ve Gould (2007: 43)
filmlerde yerleştirilen ürünlerin seyircilere daha az ticari geldiğini böylece etkinin daha
da arttığını belirtmektedir. Tüm bunların ötesinde doğru sahneye doğru tekniklerle
yerleştirilen ürün yerleştirme uygulamaları hem doğasından kaynaklanan doğallık ve
gerçekçiliği ile hem de yine doğasından kaynaklanan senaryoya uyum sağlama yeteneği
ile gerçekten kullanılıyor, tüketiliyor havası verebilen bir yöntemdir. Çok sevdiğiniz
ünlü oyuncu da tıpkı sizin gibi Dimes meyve suyu içmekte, Samsung S9 ile iletişimini
sağlamakta ve Fıat 500L’ye binmektedir. Karrh (1998:32) da yine bu konuya değinmiş
ve kitleler tarafından beğenilen ünlülerin kullandığı ürünlerin izleyici üzerinde daha
fazla etkili olduğuna değinmiştir.
Ürün yerleştirmesinin sponsorluğa da benzetilen bir yönü yerleştirmeye konu olan
ürünlerin bir kısmını kostüm, set dizaynı, araç-gereç vb. unsurların oluşturmasıdır
(Hurnick,2006: 14). Bu ise film yapımcılarına avantajlar sağlamakta gider kaleminden
eksilmeler meydana getirmektedir. Yine reklamı yasak olan ürünler ürün yerleştirme
uygulaması ile reklam dünyasında yeniden var olma şansını daha da etkili bir şekilde
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kazanmaktadır. Özellikle filmler, kitaplar, oyunlar kısmen de diziler için öne
sürülebilecek ölümsüzlük kavramı yine yerleştirilen ürünleri de ölümsüz yapmaktadır.
Üstelik birden fazla kez tekrar yayınlanma ve okuma imkanı sunan eserler hiçbir çabaya
gerek vermeden aslında o yapımda var olan ürün yerleştirme uygulamasını tekrar etme
fırsatı sunmaktadır. Sinema filmleri ve artık diziler evrenseldir. İyi olarak nitelendirilen
yapımlar bundan yıllar sonra bile aynı heyecanla izlenirken yapımla organik temas
halinde olan ürün yerleştirmeler de bu sayede tekrar izlenebilme şansına sahiptir. Ürün
yerleştirmenin kişi bazlı yüksek ulaşılabilirlik düzeyi de reklam anlamında kişi başına
düşen maliyeti düşürmektedir. Reklamdaki frekans sınırlaması karşın ürün yerleştirme
sonsuz tekrara sahiptir ve değişik ülkelerde değişik zamanlarda değişik insanlara
ulaşabilme şansını elinde bulundurmaktadır (Tığlı,2004: 37).
Diğer bir büyük avantaj ise yerleştirilen ürünün tanıtılması ve bunun sonucunda da
satışlarının artması ihtimalidir. Esasen her reklam uygulamasının temel amacını
oluşturan bu temel ilke ürün yerleştirmeyle birden fazla kez başarılı örnekler vermiştir.
Daha önce de ifade edildiği gibi Ray-Ban ile Tom Cruise, Reese’s Pieces ve E.T.
işbirlikleri bu durumun en güncel örneklerini yansıtmaktadır (Odabaşı ve Oyman,2005:
380). 1993 yapımı The Firm (Şirket) filminde Tom Cruise’un içtiği Red Stripe
birasının, Die Another Day (Başka Gün Öl, 2002) filminde kullanılan Jaguar XKR’ın,
1968 yapımı Steve McQueen’in başrolünde olduğu Bullitt (Gangsterin Kaderi) adlı
filmde ise McQueen’in kullandığı Ford Mustang’in satışları artmıştır (Öztürk,2004).
Ürün yerleştirmenin yapımcılara sağladığı yararlardan biri de filmin ve
sahnelerinin daha kolay hatırlanmasına yaptığı katkıdır (Tığlı,2004: 38-40). İzleyicinin
filmin bir sahnesini anlatırken ‘’Ferrari’nin geçtiği sahne ya da Pepsi’nin içildiği, New
York Times’ın okunduğu sahne’’ demesi bu duruma örnek oluşturmaktadır.
Bireyin tamamen kendi isteğine bağlı olarak dinlenmek amacıyla gerçekleştirdiği
televizyon izleme, bilgisayar oyunu oynama, kitap okuma, sinemaya gitme gibi
etkinliklere konu olan ürün yerleştirme hem bireyin algısının ve dikkatinin yüksek
olması hem de çoğu zaman reklam olarak algılanmaması sebebiyle ikna şansı yüksek
bir uygulama olarak nitelendirilmektedir. Nebenzahl ve Secunda (1993) dizi ve sinema
filmlerinin hitap edeceği kitlenin önceden tahmin edilerek ürün yerleştirme
uygulamalarında hem sinema hem de dizi bazlı bir ayrıma gidilebileceğini
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belirtmektedir. Bir başka avantaj ise normal şartlarda markanızla asla çalışmayacak ya
da çalışsa bile yüksek ücret talep edebilme ihtimali olan ünlülerin bu uygulamayla
birlikte ürünlerin reklamlarına dolaylı da olsa dahil olmasıdır. 1980 yapımı ‘’Formula’’
adlı filmde reklamlarda oynamayı reddeden aktör Marlon Brando’ya ‘’Biraz Milk Duds
al! Sana iyi gelecektir.’’ repliği söylettirilmiştir (Karrh,1998'den aktaran Tığlı,2004:
38). Ürün yerleştirme sayesinde ürünü tanıtmanın yanında nasıl kullanılacağı da
izleyiciye sunulmakta, tarif edilmektedir. Amerikan filmlerinde bir dönem çoğunlukla
sabah kahvaltısına alternatif olarak sunulan mısır gevreğinin nasıl hazırlanması
gerektiği izleyiciye yapılan yerleştirmeler sayesinde neredeyse öğretilmeye çalışılmıştır
(Tığlı,2004: 35).
Stephen King kitaplarında bolca yer alan markalar konusunda şunları
belirtmektedir: ’’Hiç farkında değilim ama bildiğim tek bir şey var evde dolabınızı
açtığınızda X marka diye bir şey göremeyeceğiniz kesindir.’’(Donaton,2003: 110).
Yapımlarda gösterilen markalar yapımlara King’in de belirttiği gibi gerçeklik
katmalarının yanında, sahip oldukları kimlikler yardımıyla yapımdaki karakterin
tamamlanmasına da katkı sağlamaktadır. Kazan kazan modeline örnek teşkil eden bu
durum sayesinde de marka bir yandan sahip olduğu kimlikle karakterin kimliğinin
oluşmasına yardım ederken öte yandan da var olan kimliğini pekiştirerek
güçlendirmektedir. Ürün yerleştirme marka farkındalığını arttırarak, marka imajını
güçlendirerek markayı; çeşitli demografik özelliklere sahip kitlelerle ve onların yaşam
biçimleriyle özdeşleştirerek sunma gibi fırsatları elinde bulundurmaktadır. (Ertaş,2003:
29).
İyi bir film çekmenin finansal yüklerinin artması üzerine ürün yerleştirmelerden
kazanılacak para filmin maliyetinin bir nebze olsun karşılanmasına yardımcı olurken
esasında yerleştirmeye konu olan marka yine kendine pozitif anlamda bir katkı
sağlamaktadır. Başarılı bir filme yerleştirilen markaların bu başarıyla anılması sık
rastlanılan bir durumdur. 1990’lı yılların sonuna kadar filmlerin ortalama bütçesinin 100
bin ile 500 bin dolarlık bir kısmı ürün yerleştirmeden karşılanırken günümüzde bu
sınırlar orada kalkmıştır (Tığlı,2004: 50). 2002 yapımı ‘’Azınlık Raporu’’( Minority
Report) filminin 102 milyon dolarlık bütçesinin 25 milyon dolarlık kısmı ürün
yerleştirme gelirlerinden elde edilmiştir (Turner,2002’den aktaran Tığlı,2004: 50). Altın
Göz (Golden Eye,1995) adlı James Bond filminin 60 milyon doların üstünde olan
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bütçesinin neredeyse yarısı BMW’den karşılanmıştır. Çünkü BMW firması neredeyse
tüm James Bond filmlerinde yerini alan Aston Martin’i egale edebilmek için yapımcıları
onların reddedemeyeceği bir teklifle karşı karşıya bırakmıştır (Cozens,2002’den aktaran
Tığlı,2004:50). Başka bir örnekte ise ‘’Only You’’ (1994) filminde yerleştirilen TWA
adlı havayolu şirketi filme kendisi gibi yerleştirilen bir diğer havayolu firması Air
Italia’yı bertaraf edip filmi kendi filmiymiş gibi göstermek adına filmin 8 dakikalık
fragmanını bir ay boyunca uçaklarda yolculara göstererek hem kendine hem de filme
destek sağlamıştır (Turcotte,1995’den aktaran Tığlı,2004: 51).
Ürün yerleştirmenin bir başka avantajı ise yeni çıkan ürünlerin ürün yerleştirme
uygulamaları vasıtasıyla teşhir edilmesidir. İlk bölümü 31 Mart 2017’de Puhu Tv’de
yayınlanan ve Azra Akilah Kohen’in aynı adlı romanından uyarlanan Türkiye’nin ilk
internet dizilerinden biri olan Fi dizisinde Samsung’un Galaxy Note 8 adlı telefonunun
tanıtıldığı birden fazla sahne bulunmaktadır. Yine Fiat 500L piyasaya sürülür sürülmez
katalog rengiyle Star Tv'de yayınlanan Medcezir dizisinde yerini almıştır. Birçok firma
markalarını filmlere, dizilere yerleştirmek için çaba harcarken, film yapımcıları da
bunun karşılığında kendilerine ödenecek bir bedele sıcak bakmaktadır ( Odabaşı ve
Oyman,2005: 380). Filmin veya dizinin oyuncularının yerleştirilmesi yapılan ürünün
reklamında oynaması yine hem reklamverene hem de yapıma karşılıklı tanıtım ve bütçe
faydası sağlar. Arif V 216 (2018) filminin ana sponsoru olan ve filmde ürün yerleştirme
uygulayan Arçelik’in ‘’ Arçelik Türk Sinemasını Aşk ile Destekler!’’ adlı reklam
filminde filmin baş karakterleri Arif Işık (Cem Yılmaz) ve 216 (Ozan Güven)
Arçelik’in maskotları olan Çelik ve Çeliknaz ile birlikte rol almıştır. Arçelik Telve ve
film aynı reklam filminde buluşmuştur. Yine Cem Yılmaz’ın Pek Yakında (2014)
filmine hem sponsor olan hem de filmde birden fazla kez ürün yerleştirme yapan
Pepsi’nin reklamlarında tüm film ekibi beraber rol almıştır. Diğer bir örnek ise Never
Say Never Again (1983) filminde yer alan Yamaha 650 Turbo model motor, film
sayesinde öyle çok ilgi çekmiştir ki firma reklam filminde Bond’un isminin
kullanılmasını bir zorunluluk olarak görmüştür (Moayed vd.,1994:11’den aktaran
Tığlı,2004: 34).
Reklam kuşağındaki gibi bir bölünme olmaması (Tığlı,2004: 37), hakim olan
kültürün özelliklerine göre şekillenebilmesi (Bozkurt,2008:30) diğer avantajlar olarak
sıralanırken esasen ürün yerleştirme yarattığı marka bilinirliliği (Aydın,2009: 9) ve
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marka farkındalığı (Tokgöz,2009: 65) ile de reklamverenler adına avantajlı bir
uygulama olarak görülmektedir.
Ürün yerleştirme sayesinde markaların tarihsel kökenlerine dikkat çekmek
mümkündür. 2.Dünya Savaşı’nda Alman denizaltısında geçen Das Boat filminde Beck’s
biralarının yerleştirilmesi markanın kökeni hakkında bize bilgi vermektedir (Tığlı,2004:
40).
Ünlüler dikkatleri markaya çekme konusunda oldukça büyük bir başarıya imza
atmakta, ünlü kullanımının markaya inandırıcılık ve güven duygularını transfer ettiği
görülmektedir (Kotler,2005: 164). Yine bir başka görüşe göre ise kaynağın saygınlığı
mesajın inanırlılığını arttırmaktadır (İnan,2009: 36). Tüm bunlara ek olarak reklam
kuşağından ayrı bir reklam olan ürün yerleştirmenin reklamverene, ürüne, yapımcıya,
yapıma en genel anlamda kazan-kazan usülu avantajlar sağladığı kaçınılmaz bir
gerçektir.

1.5.2 .Ürün Yerleştirmenin Dezavantajları

Ürün yerleştirme uygulamalarının kullanımının yarattığı dezavantajlar ise
şunlardır: İyi konumlandırılmayan, üstünde düşünülmeyen uygulamalar hem marka hem
de senaryo için bir sorun teşkil etmekte, yapımın sanatsal değerini düşürüp zarar
vermektedir. Öte yandan geleneksel reklama göre kontrol edilebilme imkanı daha azdır
(DeLorme ve Reid,1999: 71). Markanın istemediği durumlarla karşılaşılma olasılığı
geçmişe nazaran bugün daha da az olma koşuluyla her zaman vardır.
Yerleştirmesi yapılan ürünle temas halinde olan kişilerin yapımdaki konumu
ve/veya ürünün içinde bulunduğu ortamın yapımı tüketen konumunda olan bireyler
açısından anlamı dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Hiçbir marka bir katilin,
hırsızın, sevilmeyen hatta yapımın takipçileri tarafından nefret edilen bir karakterin
ürününü bir veya birden fazla kez kullanmasını istememektedir (You,2004).
İzleyenler tarafından daha önce duyulmamış, bilinmeyen, deneyimlenmemiş bir
markanın ürün yerleştirme uygulamalarının farkına varılamama olasılığı vardır
(You,2004: 7). Bunun yanında farkına varılsa bile kurgusal evrende yer alan kurgusal
bir marka olduğu zannedilebilir. Yerel firmalar global yapımlarda tanınmama riskiyle
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karşı karşıya olduğu için yerelde ayrı globalde ayrı ürün yerleştirme uygulamalarına
rastgelmek mümkündür. ‘’Demolation Man’’ filminde Taco Bell üreten yerli firma
global gösterimde filmden çıkarılarak yerine Pizza Hut eklenmiştir (Karrh,1998: 39).
Ürün yerleştirme gizli reklam olarak algılandığı için izleyici masum duygularının
istismar edildiğini düşünebilir (Tığlı,2004: 41). Böyle bir durum ise hem ürün
yerleştirmenin etkinliğini azaltacak hem de filme karşı olumsuz bir düşünce
geliştirecektir. Çok yüksek gişe beklentisi olan filmlerde veya yüksek reyting beklenilen
dizilerde firmalar ürünlerinin görünmesi için kimi zaman sıraya girmektedir. Fakat çok
fazla sayıda ürünün yerleştirildiği yapımlarda izleyiciler bazı markaların farkına
varamamaktadır (Tığlı,2004: 41). Farkına varıldığı durumlarda ise izleyici bu durumdan
rahatsız olabilmektedir. Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Ali Baba ve Yedi Cüceler
(2015) ve Pek Yakında (2014) filmlerinde yapılan ürün yerleştirmelerin çokluğu hem
izleyicinin hem de eleştirmenlerin dikkatini çekmiştir. Sabah gazetesi köşe
yazarlarından Mevlüt Tezel ‘’ Ne çok ürün yerleştirdin be Cem Yılmaz’’ başlıklı köşe
yazısında bu durumu eleştirmiştir (www.sabah.com.tr, Erişim Tarihi:11.12.2017).
Lehu’da 2006 yapımı Da Vinci’s Code (Da Vinci’nin Şifresi) adlı filmde uygulanmakta
olan ürün yerleştirme fazlalığına dikkat çekmektedir (Lehu,2007: 35).
Reality Show veya canlı yayınlanan programlarda yapılan ürün yerleştirmeler yine
yüksek riskli olarak nitelendirilmekte, her an bir sorunun çıkma ihtimali bu tür
programlarda üstünde düşünülmesi gereken bir unsur olarak göze çarpmaktadır.
Örneğin; ABD’ de de yayınlanan Bıg Brother adlı yarışma programında ürün
yerleştirme uygulamalarına yer veren Buick firması, bir yarışmacının diğerini bıçakla
tehdit etmesi üzerine programdan ayrılmıştır (Tığlı,2004: 42).
Filmlerde de yine firmaların istenmedik durumlardan ürünlerini çekme
davranışlarına rastlanmaktadır. Dolores Claiborne (1995) adlı filmde alkolik ve perişan
bir karakterin Chivas Regal marka viskiyi kolayla içtiği sahnede viski firmasının yoğun
ısrarları sonucunda başka bir marka kullanılmıştır (Karrh,1998: 37). Mercedes Benz
kötü karakterlerin arabalarını kullanmasına karşıyken, Budweiser eşcinsellik içeren bir
sahnede ürününün kullanılacak olması sebebiyle senaryoyu reddetmiştir (Kuzu,1995:5658'dan aktaran Akkan,2006: 35).
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Ürün yerleştirmenin satın almaya olan etkisinin net bir şekilde ölçülememesi bir
diğer dezavantaj olarak görülmektedir (You,2004: 7; Lehu,2007: 34). Ürün hakkında
reklam kadar yeterli bilgi vermekten yoksun olmasının yanında yine firmanın filmde
birden fazla kez yapılan yerleştirmeler konusunda tam hakimiyet kuramaması da
kavramın diğer negatif yönlerini oluşturmaktadır (Odabaşı ve Oyman,2005: 380).
Reklamveren açısından bir diğer sorun yerleştirme yapılan ürün ile yapım
arasındaki uyumdur (Elden vd.,2005: 283). Her yapıma her ürün yerleştirilemez.
Örneğin; Game of Thrones adlı dizide sıcaktan bunalan Daenerys Targaryen’in
serinlemek için Coca Cola içmesi ve yahut Jon Snow’un Winterfell’de ısınmak için
Knorr hazır çorbalarını tüketmesi düşünülemez. Yine yapımlara oldukça büyük
yatırımlarda bulunan markalar senaryolara müdahale edebilmektedir. Örneğin; Evde
Tek Başına 2'nin (Home Alone 2 ,1992) senaryosu American Airlines'in ısrarı üzerine
yeniden yazılmıştır (Tığlı,2004: 40).
Günümüzde giderek daha da bilinçlenen tüketici-seyirci, profesyonel bir şekilde
uygulanan ürün yerleştirmelerin bir rastlantının ötesinde yapımlarda yer bulduğunu,
markaların yapımlara entegre edildiğini bilmektedir (Tığlı,2004). Son olarak özellikle
diziler düşünüldüğünde reyting nedeniyle ekrana planlandığından erken bir şekilde veda
eden yapımlar reklamveren firmaların planladıkları hedeflere ulaşamamalarına neden
olacaktır.

1.6. Psikoloji Kuramları Çerçevesince Ürün Yerleştirme Analizi

Ürün yerleştirme ile reklamverenlerin hedeflediği en temel amaçlardan biri de
yapımla muhatap olan tüketiciyi etkilemektir. İnsanı konu alan psikoloji bilimi de bu
konuda ürün yerleştirmeye rehber olan bilim dallarından biri konumundadır. Tezin bu
bölümünde sosyal öğrenme kuramı, klasik koşullanma kuramı, nitelik teorisi, heyecan
aktarımı teorisi, yasak meyve teorisi özelinde ürün yerleştirme kavramı analiz
edilecektir.
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1.6.1. Sosyal Öğrenme Kuramı
İnsanoğlunun öğrenme yollarından birisi de diğerlerini gözlemleyerek ve model
alarak gerçekleştirilen sosyal öğrenmedir. Kitle tarafından beğenilen ve sıklıkla takip
edilen karakterler öğrenme için model oluşturabilmektedirler (Kocabaş ve Elden,1997:
150). Bireyin gözlem yeteneği sonucunda elde ettiği tüm davranışları kapsayan kurama
göre önemli olan nokta; gözleme tabii tutulan davranışın sonucunda pozitif çıkarımlar
olması, gözlenen kişinin mutlu olması ve çevresi tarafından olumlu geri dönüşler
almasıdır. Keza yine birey kendisini cazip ve çekici rol modellerle daha çok
özdeşleştirme eğilimine sahiptir. Ünlülerin, sevilen sporcuların, sanatçıların reklamlarda
kullanılması, ev hanımlarının kendileri gibi bir kişinin reklamlarda güzel yemekler
pişirdiğini, beyaz çamaşırlar yıkadığını görmeleri, ünlülerin gittiği mekânların,
kullandığı ürünlerin çeşitli programlara yerleştirilmesi model alıp öğrenme kuramına
örnek teşkil etmektedir (Elden,2003: 25).
Sosyal öğrenme kuramı dolaylı deneyim yaşamaya imkân verir. İzleyici televizyon
karşısında çok sevdiği oyuncunun ürününü kullanarak onun gibi hissetme, bir süreliğine
de olsa o olma fırsatına erişecektir. Örneğin; Elçin Sangu’nun kullandığı makyaj
malzemesini kullanarak çok beğendiği, çok sevdiği ve rol model aldığı sanatçıyla aynı
deneyimi yaşama imkânına sahip olacaktır. Yine bu dolaylı deneyim karşılığında
aktörün rolünün anlamının izleyici tarafından özümsenmesini ve bu anlamın izlerken
veya daha sonra ürünü kullanırken yerleştirilmesi yapılan ürün ile bağdaşlaştırılması
sağlanır (Gupta vd.,2000: 43). Seyirciler; izledikleri film, dizi veya okudukları kitapta
tutkuyla bağlı oldukları karakterlerin yerleştirmeye konu olan ürünü kullanarak itibar
kazandığını algılarsa gerçek hayatta da aynı ürünü kullanıp benzer itibarı kazanacakları
yönünde bir hisse kapılmaktadırlar. Apple bu güçten en iyi yararlanan markalardan
biridir. Ulaşılması zor, güçlü, zengin, asil ve seçkin karakterlerin ürünlerini kullanması
yönünde bir ürün yerleştirme politikası izleyen firma bu politikayla toplumun büyük
çoğunluğunun arzu nesnesi haline dönüşmüştür (pazarlamaturkiye.com, Erişim Tarihi:
11.11.2017).
Cialdini’ye (2008:154'den aktaran Yolcu, 2010: 35) göre bir başkası tarafından
yapılan davranışın, doğru kabul edilip benimsenmesi daha kolaydır. Toplumsal kanıt
ilkesiyle ortaya konulan olgu, insanların hiçbir zaman yapmayacağı saçma sapan olarak
nitelendirilen bir davranışın hayran olunan bir karakter tarafından yapıldığında doğal
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kabul edilip tekrarlanması olarak açıklanmaktadır. Recep İvedik filminin ilk çıktığı
günlerde Recep İvedik'in ‘’böhöhöhöhöhö’’ diye gülmesinin ve enteresan repliklerinin
günlerce tekrarlanması toplumsal kanıt ilkesine örnek teşkil etmektedir.
Film bir hayal dünyası olarak izleyicilerin arzuladığı heyecanları, yaşam tarzlarını,
kişiliklerini ona öğretir, gösterir ve bunlara ulaşma yollarını başta yerleştirilen markalar
yoluyla olmak üzere yine seyirciye bildirir (Tığlı,2004: 30). Belçika’da yapılan bir
çalışma sosyal öğrenme kuramının ürün yerleştirme uygulamaları açısından önemini
ortaya koymaktadır. 7-9 yaşları arasındaki 175 çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre
‘’Çocuklar neden İglo dondurma yerler?’’ sorusunun cevabı olarak %34 oranında
‘’Çünkü Pembe Panter İglo dondurmalarını seviyor.’’ yanıtı alınmıştır (Kocabaş ve
Elden,1997: 149-150).

1.6.2. Klasik Koşullanma Kuramı
Klasik koşullanma kuramı; Pavlov’un yaptığı deneyler sonucunda ortaya koyduğu,
başlangıçta nötr olan bir uyarıcının koşulsuz uyarıcıyla koşullandırılması sonucu
koşullu uyarıcıya dönüşmesi ve bunu sonucunda organizmanın tepki vermeyi öğrenmesi
şeklinde tanımlanabilmektedir. Bu süreç içerisinde yerleştirilen ürün ile oyuncu ya da
sahne arasında bir çağrışım yaratılmakta ve ürün izleyiciye artık oyuncuyu ya da
hoşlandığı sahneyi çağrıştırmaktadır (Gupta vd.,2000: 43). Bunun dışında markalar da
reklam kampanyalarında kendilerini konumlandırdıkları yer ile kendileri arasında
koşullu uyarıcı-koşullu tepki ilişkisi yaratmaya çalışmaktadır. Pepsi’nin ‘’gençliğin
tercihi’’ olarak yer edinmek için reklamlarında pop starlar başta olmak üzere gençliğin
rol model aldığı isimleri tercih etmesinin nedenlerinden biri de klasik koşullanma
kuramıdır. Bir başka örnek ise kendini ‘’sözünde duran erkeklerin tercihi’’ olarak
izleyici gözünde koşullu uyarıcı durumuna getirdikten sonra satışlarda büyük artış
sağlayan Marlboro firmasıdır (İslamoğlu ve Altunışık,2008).
Kuramın genelleme yapmaya ve tekrara verdiği önem belirtilmesi gereken ikinci
husustur. Bir uyarıcı bir bireyi etkileyebiliyorsa diğerini de etkileyebilir (İslamoğlu ve
Altunışık,2008). Öğrenme genelde tek bir seferde gerçekleşmekten ziyade tekrarlar
yoluyla pekişerek gerçekleşen bir unsur olarak klasik koşullanma kuramında yerini
almaktadır (Odabaşı ve Barış,2003: 81). Birden fazla kez tekrarlanan ürün yerleştirme
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uygulamaları markanın amaçlarına ulaşmasına yardım etmektedir. Reklamverenlerin
ürün yerleştirme uygulamalarını gerçekleştirdikleri yapımın oyuncularını reklam yüzü
yapmaları veya reklamlarda oynatmaları bu durumu kuvvetlendirmeye yönelik bir
politikadır. Yerleştirilmeye konu olan ürün (koşullu uyarıcı) kitleler tarafından
beğenilen, popüler ve olumlu algıya sahip bir ünlü ya da dizide iyi olarak tanımlanan,
sevilen ve ilgiyle takip edilen bir karakter ile sık sık izleyiciye gösterilirse tüketici
tarafından istek nesnesine dönüşür.
Yalan Dünya (2012) ve Medcezir (2013) dizilerinde ürün yerleştirme yapan
firmaların daha sonra dizi karakterlerini reklam yüzü olarak kullanmaları kurama iyi
birer örnek teşkil etmektedir. Kanal D’ de yayınlanan Yalan Dünya dizisi birçok
firmanın ürün yerleştirme uygulamalarına sahne olurken dizi karakterleri aynı zaman da
bu firmaların reklam yüzleri olup reklamlarında oynamışlardır. Reis (Ömür Arpacı)
Bien Kruvasan, Rıza (Beyazıt Öztürk) Denizbank, Orçun (Bartu Küçükçağlayan) Eti
Popkek Goa, Tülay (İrem Sak) HSBC, Deniz (Gülse Birsel) Bonuscard, Nurhayat
(Gupse Özay) Dacia reklamları bunlardan bazılarıdır. Medcezir dizisinde ise Mira
(Serenay Sarıkaya) karakteriyle ürün yerleştirme uygulamalarına imza atan Elidor yine
Serenay Sarıkaya’yı reklam yüzü yaparak, dizinin karakterlerini reklamlarında
kullanarak ve yine Serenay Sarıkaya tarafından seslendirilen reklam müziğine (Varsa
Söyle) dizide birden fazla kez yer vererek aynı zamanda da reklam kampanyasında
diziyi kullanarak (En yaratıcı selfie’yi çek Medcezir’de oyuncu olma fırsatı yakala-Yok
Böyle Bir Selfie,Varsa Söyle) diğer bir başarılı örneğe imza atmıştır.
Russell’da örtülü ürün yerleştirmeler ile bu etkinin yakalanmaya çalışıldığını,
amaçlananın ise uyarıcılar arasında istemsiz de olsa koşullanmanın sağlanması
olduğunu ifade etmektedir (Russell,1998: 360). Tekrara konu olmayan, pekiştirilmeyen
koşullu uyarıcı ise bir süre sonra söner. Tekrar edilemeyen ünlü-marka ilişkisi bir süre
sonra unutulacak ya da pek az hatırlanacaktır. Klasik koşullanma kuramı özetle bir ünlü
ile ürünün bağdaştırılmasıyla oluşur ve daha sonra ünlü her görüldüğünde ürünün
hatırlanacağı iddiası üzerine kuruludur.
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1.6.3. Nitelik Teorisi (Yükleme Teorisi)
Nitelik Teorisi’ne göre; izleyiciler seyrettikleri reklamda oynayan ünlü ve/veya
meslek profesyonellerinin ürünü tanıtması karşılığında herhangi bir ücret aldığını
öğrenirse reklam mesajının ikna ediciliği azalabilir. Fakat filmde ürün yerleştirmeye
konu olan aktörün sadece yapımcıdan para aldığı yerleştirmeye konu olan ürün
tarafından herhangi bir destek görmediği düşünüldüğünde inandırıcılık pozitif yönlü bir
artış gösterebilmektedir. Çünkü ürünü kullanmayı sadece bir sahne olarak algılayan
oyuncu için ürün yerleştirme uygulamasının başarılı ya da başarısız olması çok da
önemli değildir (Gupta vd.,2000: 43). Teoriye göre mesaj iletiminde ortaya çıkan
yanlılık ürün yerleştirmenin ikna edicilik unsuruna büyük zarar verir.

1.6.4. Heyecan Aktarımı Teorisi
Seibel (1992) ve Balasubramanian (1994) tarafından açıklanan heyecan aktarımı
teorisine göre, sinema izlerken ortaya çıkan heyecanlanma duygusu reklamcılar
tarafından ürün yerleştirme ile kendi markaları lehine çevrilmeye ve markaya yönelik
sahip olma isteğine evriltilmeye çalışılmaktadır ( Pechmann ve Shih,1999: 2). Film
izlemek bireylerde olumlu yönde duygular oluşmasına neden olurken, sahneyi
yıldızlarla paylaşan markalarda bu olumlu duygulardan payını almaktadır. Tığlı’ya
(2004: 30) göre pek çok kişi James Bond filmlerinde gördüğü, filmin havasından dolayı
etkilendiği Aston Martin ve BMW marka otomobillere sahip olmayı istemektedir. Yine
firmaların geleneksel reklam yerine birçok takipçisi olan ünlülere, yüksek reytinge sahip
dizilerde ürünlerini kullandırtmasında da yine bu teorinin izlerine rastlamak
mümkündür. Marka sahipleri ürünlerini en heyecanlı sahnelere yerleştirerek hem
yükselen dikkat düzeyinden hem de ortaya çıkan yoğun duygu durumundan markaları
lehine yararlanmak istemektedir.
Sigara karşıtı gruplar yine heyecan aktarımı teorisine dayanarak filmlerin en can
alıcı sahnelerinde var olan sigara yerleştirme uygulamalarının toplumu etkilediğini öne
sürmektedir. Kanıt olarak ise bu gruplar kült bir sahne haline gelen Temel İçgüdü
(Basic İnstinct, 1992) filmindeki Catherine Trommel’in (Sharon Stone) sorgu sırasında
şuh bir şekilde sigara içtiği sahneyi örnek vermektedirler (Pechmann ve Shih,1999).
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Filmin daha sonra defalarca izlenen bu sahnesinde duygular yükselmekte ve sigaraya
yönelik heyecan transferi yapılarak sigara, bir arzu nesnesine dönüştürülmektedir.
Pechmann ve Shih bu durumu kanıtlamak için daha sonra Güney Kaliforniya’da 607
öğrenci ve 3 lise üzerinde gerçekleştirdikleri anket çalışması ile gençlerin sinema
filmlerindeki heyecan aktarımı transferini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda film
sahnelerinde oluşan duygu durumu ile sigara içen oyuncular arasında heyecan
aktarımını kanıtlayacak bir durumun bulunmadığı saptanmıştır (Pechmann ve
Shih,1999: 5-6).

1.6.5. Yasak Meyve Teorisi
Yasak meyve teorisine göre yasaklanan düşünce, nesne ya da olguya karşı yüksek
düzeyde istek duyulur (Pechmann ve Shih,1999: 3). Yine bu teoriye göre ekranda sigara
içimi hem duygusal hem de bilişsel olarak sigara karşıtı duygularda bireysel anlamda
zayıflama durumu yaratmaktadır. Toplum tarafından çekici bulunan hatta rol model
olarak kabul edilen karakterlerin sigarayla ekranda boy göstermesi kabulleri
değiştirmektedir. Örneğin filmde sigara içen karakter üniversite öğrencisiyse izleyiciler
sigara içmenin üniversitelerde daha kabul edilebilir olduğu fikrini benimseyebilir
(Tokgöz,2009: 150). Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmakta olan sigara ve
puro yasakları nedeniyle yasak meyveye dönüşen tütün ürünleri gençler arasında
heyecan arama, keyif ve asilikle ilişkilendirilmektedir (Pechmann ve Shih,1999: 3). Son
dönemlerin hatta ABD ve Dünya tarihinin en önemli dizilerinden biri kabul edilen
Breaking

Bad’in

başkarakterlerinden

Walter

White

ve

Jesse

Pinkman

bu

konumlandırmaya uygun olarak yoğun şekilde sigara kullanmaktadır.
Pechmann ve Shih (1999: 7-8) yaptıkları bir çalışmada ‘’Reality Bites’’ (Gerçekler
Acıtır,1994) filminin orijinal versiyonunu ve sigara sahnelerinin çıkarıldığı versiyonunu
232 öğrenciye izletmiş ve bunun sonrasında ise anket çalışması yapmıştır. Araştırmanın
sonuçlarına göre sigara içilen sahneleri izleyen çocuklar, izlemeyenlere göre sigaraya
daha olumlu bakmış, sigara içenlerin yüksek prestijli olduğunu ifade etmiş ve yüksek
düzeyde sigaraya karşı olumlu duygular ortaya koymuşlardır.
Özetle birden fazla psikolojik kurama dayanan ürün yerleştirme giderek daha da
fazla gelişmeye müsait bir reklam şekli olması sebebiyle ileride daha da fazla psikoloji
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bilim dalından yararlanacaktır. Ürün yerleştirme en nihayetinde insan ve algısı ile ilgili
bir konu olduğu için psikoloji kuramlarından, psikolojik çözümlemelerden ve psikoloji
deneylerinden bağımsız bir gelişim göstermesi kavram açısından büyük problemlere
sebebiyet verecektir. Tüm bunların sonucunda ise öznesi insan olan ürün yerleştirme
uygulamaları kendini daha sağlam bilimsel temellere dayandırarak insanoğlu
bulmacasının bir parçasını daha çözecek zaten belli ölçekte kontrol edildiği varsayılanı
daha da kontrol edilebilir hale getirecektir.

1.7 .Ürün Yerleştirme Uygulamaları ve Etik

Ürün yerleştirme uygulamaları pek çok etik sorunu içerisinde barındırmaktadır.
Ürün yerleştirmenin kendi doğasından kaynaklı sorunların yanında içki, sigara ve alkol
gibi ürünlerin ürün yerleştirme uygulamalarına yönelik etik sorunlar, yapımın sanatsal
içeriğiyle alakalı etik sorunlar ve çocuklara yönelik yapılan yapımlarda yapılan ürün
yerleştirmelere ilişkin etik sorunlar bu başlık altında incelenecek ve Türk sinemasından
İncir Reçeli 1(2011), İncir Reçeli 2(2014), Kaybedenler Kulübü(2011), Pek
Yakında(2014) filmleri bu bağlamda analiz edilecektir.
Ürün yerleştirmenin başlayış ve bitiş zamanının belli olmaması, uygulama
yapılmadan önce yapımla meşgul olan bireye reddetme seçeneğinin sunulmaması ciddi
etik sorunlardan birini oluşturmaktadır. Geleneksel reklam uygulamalarında türlü
şekillerde reklamdan kaçma veya izleme seçeneği tamamen bireye bırakılırken, ürün
yerleştirme uygulamalarında böyle bir şansa sahip olmayan izleyici, izlediği dizi veya
filmin bütünlüğünü bozmamak adına kanal da değiştirememektedir. Uygulamanın
reklamcılığın aldatıcı bir türü olduğu, bilinçaltı etkilerle seyirciye nüfuz ettiğine yönelik
çalışmalar literatürde mevcuttur. Lozano (2005: 40), ürün yerleştirmeyi parası ödenen
gizli, bilinçaltı mesajlar olarak adlandırmaktadır. Nebenzahl ve Secunda’nın (1993)
belirttiğine göre tüketicilerin bir kısmı ürün yerleştirmeyi aldatma amaçlı olarak görse
de çoğu ürün yerleştirmeye ilişkin olumlu bakmakta ve reklama göre daha az rahatsız
edici bulmaktadır (You,2004: 11). Yine Gupta ve Gould (1997) ve Morton ve
Friedman’a (2002) göre de ürün yerleştirmenin bünyesinde bilinçaltına yönelik
uygulamaları barındırması kavramı etik açısından sakıncalı duruma sokmaktadır.
‘’Consumer’s Union’’, ‘’The Center for Science in the Public İnterest’’, ‘’Center for the
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Study of Commercialism’’ gibi tüketici haklarını savunan gruplar bilinçsiz tüketicinin
ürün yerleştirme uygulamaları yüzünden bilinçaltı aldatıcı zorunlu reklama maruz
kaldığını belirtmektedirler (Morton ve Friedman, 2002: 35).
Ürün yerleştirmenin doğasında var olan özelliklerinden dolayı izleyicinin iradesi
dışında, farkında olmadan etkilenmesi amacını taşıması üstelik bunu izleyici tarafından
dolaylı veya doğrudan finanse edilen (diziler için reyting, sinema filmleri için bilet satışı
vs.) yollarla yapması başka bir etik soruna işaret etmektedir.
Türkiye’de uygulanmakta olan 6112 sayılı mevcut yasanın yalnız ürün yerleştirme
uygulamaları özelinde radyo ve televizyonları kapsaması ifade edilen sınırlamaların
detaylandırılmaması- ürünü aşırı övme, detaylı anlatım, satın almaya teşvik gibi
ifadelerin sınırları yasada açıkça belirtilmemiştir- ve açıkça ifade edilmemiş olması
olası etik sorunlara davetiye çıkarmaktadır. Başka bir bakış açısına göre; günlük
yaşamda da tüketicilerin reklam amacı güden ya da gütmeyen ve farkında olarak ya da
olmayarak pek çok mesaja maruz kaldığı göz önünde bulundurulduğunda ürün
yerleştirmenin tüm bunların yanında sanıldığı kadar çok fazla saldırgan olduğu
düşünülmemektedir (Aydın ve Orta,2009: 13). Tüketici konumunda olan izleyicinin
ürün yerleştirmeye ilişkin olumlu tutumu, toplumsal ve yasal çerçevelerce sınırlanan
alkol, tütün ve tütün ürünleri, silahlar gibi ürünlerin kullanımı ve bunların özendirilmesi
söz konusu olduğunda negatif görünüme dönmektedir (Zeren ve Paylar,2014: 23).
Gupta ve Gould (2000) ürün yerleştirme ve etik konusunu genel etik
değerlendirmesi ve spesifik etik değerlendirmesi olmak üzere iki grupta incelemişlerdir.
Genel etik değerlendirmesinde ürün yerleştirmenin gizli reklam ve bilinçaltına yönelik
etkilerini eleştiren Gupta ve Gould; spesifik ürün yerleştirmesinde ise alkol, tütün
ürünleri ve silah gibi ürünlerin ürün yerleştirmelerini diğer ürün yerleştirmelerden farklı
tutarak daha az kabul edilebilir olarak değerlendirmektedir (Aydın ve Orta,2010: 13)
Geleneksel reklam yapmaları kanunlarla yasaklanmış olan alkollü içecek
üreticileri, tütün mamulleri üreticileri ve silah üreticileri bu yasağı ürün yerleştirmeyle
delerek ürünlerinin reklamlarını yapmaktadırlar. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği
gibi ürün yerleştirmenin tarihsel gelişiminde büyük rol oynan bu firmalar, 1920’lerden
beri sinemayı reklam aracı olarak kullanmaktadırlar (Yolcu,2003: 452). Ürünlerini
tanıtmanın yanında hem filmin hem de oyuncuların dolaylı onaylamalarından da
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yararlanan ve ürettikleri ürünlerin satışlarını arttırma, tüketimini özendirme gibi
amaçlara sahip olan firmalar özellikle Hollywood sinemasında oldukça yoğun bir
şekilde faaliyet göstermişlerdir. Ulusal ve uluslararası tütün üreticileri filmler içinde
ürünlerini göstererek marka bilinirliğine de katkı sağlamaktadır (Yolcu,2005: 335).
Sargent ve diğerlerinin (2001: 29-31) yaptıkları araştırmaya göre 1988-1997 yılları
arasında yapılmış 250 film incelendiğinde, incelenen tüm filmlerin %85’inde sigara
içildiği bunların %28’inde ise markanın belirgin olduğu burada da liderliği %40 ile
Marlboro’nun aldığı ve onu Winston, Lucky Strike ve Camel gibi markaların takip ettiği
görülmüştür. Gupta ve Gould’un meta analiz yöntemini kullanarak yaptıkları çalışmaya
göre ise; tüketiciler filmlerde yer alan sigara, alkol ve silahlar konusunda etik sorunlara
dikkat çekerken, erkeklerin kadınlara nazaran etik ilkelere daha fazla önem verdikleri
görülmüştür (You,2004: 10).
Dizi ya da filmlerde tütün ve tütün mamullerine ilişkin yapılan yerleştirmelerde
dikkat çeken bir başka nokta ise sigara içenlerin konumuna ilişkin değerlendirmelerdir.
Pechmann ve Shih’e göre sigara içenler filmlerde çoğunlukla zengin ve güzel olarak
konumlandırılmaktadır. Gerçek yaşamda ise yüksek sosyoekonomik statüye sahip sigara
içen bireylerin Amerikan toplumundaki oranı %19’dur (Pechmann ve Shih,1999).
ABD’de 1960’dan 1990’a kadarki 20 önemli filmi inceleyen bir araştırmada sigara
içenler genellikle beyaz, erkek, başarılı, çekici olarak sunulmakta; sigara içimi gençlik,
iyilik, sağlık, iyi görünüş, kabul edilebilirlik ile ilişkilendirilmektedir (Akkan,2006: 59).
Aynı zamanda yapımlarda heyecan, üzüntü giderme, kutlama, mutlu olma, rahatlama
gibi duygularda bireye sigara sayesinde kazandırılmaktadır.
Bir diğer önemli nokta ise film ya da dizilerde uygulanan sigara ürün
yerleştirmelerinin bireylerin sigaraya bakış açısı üzerinde olumlayıcı etki yarattığı
yönündedir. Sinema filmlerindeki sigara içme sahnelerinin çokluğunun sigaraya
başlama nedenlerinden birisini oluşturduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır (Yolcu,2007:
148). Mekemson

ve

Glantz’ın (2002)

yaptığı

araştırma

sonucunda kanuni

düzenlemelerle sinema filmlerinde tütün ürünlerinin gösterilmesinin önüne geçilirse,
ABD’de her yıl 200 bin kişinin sigaraya başlama ve 620 bin kişinin erken ölümü
engellenebilecektir (Yolcu,2012: 148). Charlesworth ve Glantz’ın (2005) yaptığı
araştırma sigara kullanımının yaygın olduğu filmleri izleyen gençlerin sigara
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kullanımına karşı sempati duyduğunu ortaya koymuştur ( Charlesworth ve Glantz,2005:
1516).
Dartmouth Üniversitesi’nin daha önce hiç sigara içmemiş gençler üzerinde yaptığı
araştırmaya göre; ankete katılan bireylerin favori aktör ya da aktrisinin 3 ya da daha
fazla yerde sigara içerken birey tarafından görülmesi halinde sigaraya ilişkin olumlu
düşüncelere sahip olma oranının, favori aktör ya da aktrisini yayınlarda sigara içerken
görmeyen gençlere oranla 16 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir (smokefreemovies.
ucsf. edu’dan aktaran Çakır,2011: 26). Distefan ve diğerlerinin (2004) 12-15 yaşlarında
sigara kullanmayan 2084 ergenlik çağındaki kız bireyler üzerinde yaptıkları araştırma,
sinema filmlerinde sigara içen yıldızların hiç sigara içmemiş genç kızların sigara içme
ihtimallerini arttırdığı, bireyler tarafından sigaraya olumlu tutum yüklenmesine
yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır (Distefan vd.2004: 1241).
Ünlülerin

imajından

yararlanma

konusunda

ürün

yerleştirmenin

gücünü

kullanmaya çalışan sigara firmaları yine gençlere ve çocuklara yönelerek daha uzun
süreli müşteri kazanma amacını taşımaktadır. Çocukların ilgiyle izlediği çizgi filmlerde
kahramanlar sigarayla görülebilmektedir. Örneğin; Red Kit sigara içen çizgi film
kahramanlarından biridir. Walt Disney’in çocuk filmi ‘’Masum Sanık Roger RabbitWho Framed Roger Rabbit’’e yaptığı Lucky Strike ve Camel sigaralarının yerleştirmesi
büyük bir sorumsuzluk örneği olarak görülmüştür (Tığlı,2004: 50). Sigara
bağımlılarının %90’ı sigara içmeye on sekiz yaşın altında başlamakta ve genellikle
hayatlarının tamamında bu davranışı devam ettirmektedirler (Yolcu,2003: 421).
Filmlerde ergenlik döneminde baskın olan davranışların ve duyguların sigara içme
davranışıyla bağdaştırılması dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Örneğin Titanic
(1997) filminde Jack (Leonardo Di Caprio) bağımsız ruhunun gereği, Rose (Kate
Winslet) ise geleneklere başkaldırışının sembolü olarak sigara içiyormuş gibi
gösterilmektedir (Tığlı,2004: 59).
Beyaz perdede ilk güçlü sigara içen imajın yaygın olarak 1942 yapımı
Casablanca’daki Humprey Bogart karakteri olduğu düşünülmektedir (Akkan,2006: 57).
1970’ler ve 1980’ler yapımı filmlerde ortalama her 10 ile 15 dakikada bir sigara
görüntüsü yer almaktadır (www.consunion.org, 2004'den aktaran Tığlı,2004: 58). Yine
Tığlı’nın aktardığı başka bir veriye göre 1989’da vizyona giren 150 filmi inceleyen bir
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araştırmaya göre filmlerin %83’ünde sigara, %93’ünde alkol tüketimi içeren bir
sahnenin mutlaka yer aldığı ortaya çıkmıştır (www.consunion.org, 2004'den Tığlı,2004:
58). Türkiye’de 4207 sayılı ’’Tütün ve Tütün Mamullerinin Önlenmesine Dair Kanun’’
baz alınarak tütün ve tütün ürünleri ya da alkollü içki markalarına veya bunları
çağrıştıracak her türlü görüntü ve sese her ne şekilde olursa olsun hiçbir programda yer
verilmemektedir (Avşar ve Elden,2004: 350). Başka bir çalışmada kadınların toplum
içinde statülerinin yükselmesi ve sanayi toplumuna adapte olmalarıyla birlikte
yapımlarda da sigara içen kadınların sayısının arttığını bize göstermektedir. Kariyer
sahibi, bağımsız, aile ve iş hayatını bir arada yürütmeye çalışan kadınlar, içinde
bulundukları durumdan kaynaklanan stresle başa çıkmak için sigara kullanmaktadırlar.
(www.realitycheckny,2005'den aktaran Akkan,2006: 59-60).
Sigara firmaları hem satışlardan kazandıkları maddi güçle hem de lobi
faaliyetleriyle özellikle 1930’lu yıllardan itibaren film sektörü özelinde medyada
oldukça güçlü konumda bulunmaktadırlar. ABD’de Lucky Strike 1930’lu yılların
sonunda film yıldızlarına bugünün rakamlarıyla her yıl 3.12 milyon dolar ödeme
sağlamıştır (http://www.gazetevatan.com, Erişim Tarihi:01.03.2018). Filmlerin senaryo
aşamalarına dahi müdahil olan sigara üreticileri; filmlerde sigara içecek kişilerin
belirlenmesinden, sigara içemeyen karakterlere sigara içittirtilmesine kadar çeşitli
müdahalelerde bulunmuşlardır. Örneğin; Süpermen 2 (1980) filminin çizgi roman
versiyonunda sigara içmeyen Lois Lane karakterine filmde Marlboro marka sigara
içirilmiş üstelik bu davranış 40 tekrara tabi tutulmuştur. Philip Morris bu ürün
yerleştirme için 40 bin dolar ödemede bulunmuştur (www.tobaccofree.com, Erişim
Tarihi:11.11.2017). Camel, ‘’Man Against Crime’’(1949-1954) adlı dizide yaptığı ürün
yerleştirmelerde dizinin senaristi ve yönetmenine ‘’şişman ve itibarsız insanlara sigara
içirmemesi ve arzu edilmeyen sahnelerde sigaranın kullanılmaması’’ gibi talimatlarda
bulunmuştur (Kale,2014: 31). Yine birden fazla filmi içeren sigara şirketi-ünlü yıldız
antlaşmalarına da rastlamak mümkündür. 1983 yılında Slyvester Stallone’un rol aldığı
beş filmde Brown& Williamson firmasına ait sigaraları içmesi oldukça fazla
eleştirilmiştir (www.arizona.edu’dan aktaran Tığlı,2004: 41). 1990 yılında 13 büyük
tütün şirketi tekrarlı veya ücretsiz ürün yerleştirmeler dışında ücretli ürün
yerleştirmeleri, gençliğin tütün kullanma davranışlarını onların iradeleri dışında
etkilememek adına durdurduklarını açıklamışlardır (Karrh,1998: 39).
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Bir başka etik sorun ise filmler ve diziler gibi birçok yapımda ürün yerleştirme
uygulamalarının fazla kullanılmasıyla sanatsal yönün ticari yönün gerisinde kalmaya
başlamasıdır. Hollywood’da da giderek daha da baskın hale gelen bu durum bazı eski
yönetmenler tarafından eleştirilmektedir. John Houston; artık sürekli alışveriş yapan,
bira içen kahramanların yer aldığı Hollywood filmleri hakkında : ‘’Burası oyuncakçı
dükkanına döndü. Neden film yapayım ki.’’ demektedir (Kale,2014: 31). Öte yandan
reklamveren firmanın ürününü yapıma dâhil etmesi için yapımcıya belirli bir bedel
ödediğinin farkında olan izleyici ürün yerleştirme uygulamalarının ticari niteliğini daha
fazla önemseyerek eserin sanatsal ve entelektüel değerini azımsayabilmektedir. (Gürel
ve Alem,2005: 140).
Coca Cola içen ‘’Mona Lisa’’ veya McDonald’s’ın Bıg Mac menüsünü elinden
düşürdüğü için ‘’Çığlık’’ atan bir Eduard Munch tablosunun düşünülemeyeceği gibi
orantısız bir şekilde uygulanan ürün yerleştirme uygulamaları hem yapımın sanatsal
değeri açısından hem de reklamveren firmaların pazarlama iletişimi faaliyetleri
açısından değer yitimine neden olabilmektedir. James Bond serisi filmlerinden biri olan
‘’Die Another Day’’(Başka Gün Öl) filminde 123 dakikaya yapılan 23 ürün yerleştirme
sonucu hem izleyiciler hem de eleştirmenler rahatsız olmuş, eleştirmenler filmin ismini
‘’Başka Gün Satın Al’’ diye çevirip dalga geçmişlerdir. Sylvester Stallone’un 2001
yapımı ‘’Yarışçı’’ filminde ise 117 dakikaya yapılan 103 ürün yerleştirmesi izleyiciler
tarafından şiddetle eleştirilirken, 2007 yapımı Transformers filmine ise 68 adet ürün
yerleştirme yapılmıştır (Lindstrom,2009: 53).
Çocuk içeriklerine yapılan ürün yerleştirmeler bir başka etik ihlali yaratmaktadır.
Çocuğun aile içindeki değişen konumuyla birlikte günümüzde ilkokul çağındaki
çocuklar hem satın alma güçleriyle hem de ebeveynlerinin satın alma kararlarını
etkileyerek önemli birer pazar aktörü haline gelmişlerdir (Odabaşı ve Oyman,2005: 43).
Üstelik bir de bunlara 10 yaşına kadar reklamları gerçek sandıkları, reklam- gerçek
ayrımının farkına varamadıkları eklenecek olursa çocuklar büyük bir tehlikeyle karşı
karşıya kalmaktadır (Hackley vd.,2008: 112). Odabaşı ve Oyman (2005: 365), çizgi
filmler ve animasyon filmlerinde ürün yerleştirme aracılığıyla ticari kaygılar
güdülmesinin çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğine değinmektedir.
Üstelik çocuklar izledikleri yapımlardaki sevdikleri karakterleri model alma yoluyla
içselleştirirken, onlara sempatik davranışlarla bağlanmaktadır. Bunun sonucunda da
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çocuklar onların yedikleri, içtikleri, giydikleri, kullandıkları veya tavsiye ettikleri
ürünlerin potansiyel birer müşterisi haline gelmektedir. Henüz kişilik gelişiminin
başında yer alan ve yorumlama, analiz yeteneği tam gelişmemiş bir çocuk için reklam
mesajı ile kendisine sunulan modeller bazen yanlış davranışların öğrenilmesine ilerde
sorun yaratabilecek tüketim biçimleri ile alışkanlıklarının edinilmesine neden
olmaktadır (Yeygel,2007: 386).
He-Man adlı çizgi filmin yayınlandığı yıllar olan 1983-1987 tarihleri arasında
savaş oyuncaklarının satışlarında %700’lük bir artış gözlenmiştir (Zeren ve
Paylar,2014: 24). Diğer bir bakış açısına göre ise bu tür filmlerdeki kahramanların
yetişkin yazar ve çizerlerin hayal ürünü olmadığı aksine tümüyle ticari faaliyetler
gösteren oyuncak şirketlerinin fikirleri olduğu öne sürülmektedir (Zeren ve Paylar,2014:
24). İngiliz marketler zinciri Somerfield’in yaptığı araştırmaya göre 2000 ebeveynden
üçte ikisi, televizyon karşısında yediği yağlı ve sağlıksız çöreklerle çocukların
zihinlerinde yer edinen Homer Simpson’un çöreklerinin çocukları tarafından ısrarla
istendiğini ve bu yüzden marketten satın aldıklarını ifade etmişlerdir (Aktan,2006: 22).
Simpsons’ların yine pek çok bölümünde kurgusal ürün yerleştirme uygulamasına yer
verilen ve sembolü olan ‘’geyiğin’’ Camel sigaralarının ‘’deve’ ’sine çok benzetildiği
Laramie sigaraları yapımda, insan sağlığını ve tüm etik kuralları hiçe sayarak
maksimum kar amacıyla faaliyet gösteren sigara üreticilerine yönelik bir gönderme
olarak karşımıza çıkmaktadır (Alem ve Gürel,2015: 54).
İncir Reçeli 1-2 ve Kaybedenler Kulübü gerek alkol gerekse de sigara ürün
yerleştirmeleri konusunda, Pek Yakında (2014) ise yoğun sigara tüketimi konusunda
içerisinde etik sorunlar barındıran yerli sinema örnekleri olarak dikkat çekmektedir.
Hem sözlü hem de görsel olarak alkol ve sigara güzellemelerinin yer aldığı filmlerde
hemen hemen her sahnede ya alkol ya sigara ya da ikisi birden yer almaktadır.
Halil Sezai ve Melike Güner’in başrollerini paylaştığı İncir Reçeli (2011); senarist
Metin ile AIDS hastası Duygu’nun hikâyesini anlatmaktadır. Sigara ve içki sahneleri
filmde geniş yer tutarken Efes Pilsen ve Samsun 216 sigaraları filmde birden fazla kez
ekrana gelmektedir. İzleyenlere, içki içmenin tüm kötülükleri hafiflettiği hatta geçirdiği,
sigara ve alkol tüketiminin hayatın normal akışı içerisinde normal bir davranış olduğu
mesajı yine filmde birden fazla kez tekrarlanarak verilmektedir. Devam filmi niteliğinde
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olan İncir Reçeli 2 (2014)’de ise Efes Pilsen, Bomonti, Yeni Rakı gibi markaların
yanında film hem sözel hem de görsel anlamda alkol ve tütün ürünleri festivaline
dönüşmüştür. Metin (Halil Sezai) karakteri filmde o kadar çok içki tüketmektedir ki
Cnn Türk’te Mesut Yar’ın sunduğu ‘’Burada Laf Çok’’ programına katılan Halil Sezai
filmdeki alkol sahneleri için açıklama yapma gereği duymuştur. Kendisine ‘’Abi nasıl
içtin o kadar içkiyi?’’ sorusunun çoğunlukta olduğu mailler geldiğini belirten Sezai,
’’Arkadaşlar orası set; ışık oyunları, görüntü yönetmeni var. Bu bir masal ve illüzyonlar
mevcut ister inanın ister inanmayın o sahnelerin hepsinde ayran ya da süt içtim.’’
demektedir (www.cnnturk.com,Erişim Tarihi:10.10.2017). Yine aynı filmde Metin ile
barda yanında oturan adam arasında geçen; ‘’Geçiyor mu içince? Geçmiyor acıyı alıyor,
bir nevi anestezi.’’ repliği günlerce dilden dile dolaşan bir alkol güzellemesi olarak Türk
sinema tarihinde yerini almıştır. Aşk acısının tek çaresinin alkol tüketmek olduğu
filmde verilen bir diğer mesajdır.
Nejat İşler ve Yiğit Özşener’in başrollerini paylaştığı ve Kaan Çaydamlı, Mete
Avunduk’un

Kent

Fm’de

yayınladıkları

‘’Kaybedenler

Kulübü’’

adlı

radyo

programından esinlenerek senaryolaştırılan Kaybedenler Kulübü (2011) filminde de
yine tıpkı İncir Reçeli serisinde olduğu gibi hemen hemen her sahnede tütün ve alkol
ürünleri yer almaktadır. Sigara ve alkolün arzu nesnesi olarak konumlandırıldığı film,
hayat felsefesi arayışında olan postmodern metropol insanına bu ürünlerin yardımcı
olabileceğini önerirken Efes Pilsen ürün yerleştirmeleri yanında ‘’Dizdar Bira ‘’ markalı
kurgusal ürün yerleştirmelere de birden fazla kez yer vermektedir. Üstelik bu üç filmde
de dikkat çeken bir diğer nokta alkolik adamlara aşık olan ‘’güzel kız’’ rastlantısıdır.
Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazıp yönettiği ve Zafer karakterine hayat verdiği Pek
Yakında (2014) filmi içerisinde barındırdığı sigara ve içki sahneleriyle tepki çeken bir
diğer film olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman
Doğan;’’130 dakikalık filmin 10 dakikası ve 15 sahnesinde film sigara içmeye ve
sigaraya öyle bir özendiriyor ki, filme giden her genç sigaraya başlayacak ve bunun
vebali

Cem

Yılmaz’da

olacak.’’

diyerek

bu

duruma

dikkat

çekmiştir

(www.ensonhaber.com, Erişim Tarihi:11.11.2017). Bunun yanında Bağımlılığa ve
Sigaraya Hayır Derneği de Change.org’da sigara sahneleri kaldırılsın diye bir imza
toplama kampanyası hazırlamıştır (www.change.org, Erişim Tarihi:11.11.2017). Prof.
Dr. Orhan Kural’da Cem Yılmaz’a tepki gösterirken, Yılmaz’ın ajanslar kanalıyla
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sponsor sigara firmalarından 1 milyon dolar para aldığını öne sürmüştür
(www.ensonhaber.com, Erişim Tarihi:11.11.2017). Tüm bunlardan hareketle ürün
yerleştirme, doğasından kaynaklı sebeplerden doğan bazı etik sorunlarla özellikle son
yıllarda karşı karşıya kalmaktadır. Bu problemlerin çözümü olarak ise sıkı ve güncel
yasal sınırlamaların yanında sıkı takip ve cezai uygulamaların yapılması görülürken
sanatın yerini giderek ticarete bıraktığı günümüzde sanatçı konumunda olan bireylerin
de kendini sorgulaması gerekmektedir.

1.8 .Ürün Yerleştirme Uygulamalarının Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Yasal

Konumu
Türkiye yasalarında ürün yerleştirme kavramı ilk kez 15 Şubat 2011 kabul tarihli, 3
Mart 2011'de Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Nisan 2011'de uygulanmaya başlayan
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un
4. bölümünün 13. maddesinde kendine yer bulmuştur. Kanun Avrupa Birliği Görsel
İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi'ne uygun olarak iletişim sektöründe yeni
düzenlemeler sunarken ilk defa ürün yerleştirme ve sponsorluk kavramları da bu sayede
yasal zemine oturmuştur (Kaya,2013: 70). 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ürün yerleştirme ile ilgili maddeleri
Ek 2'de gösterilmektedir (Bkz. Ek.2). İlgili maddede yapılan tanıma göre ürün
yerleştirme ;'' Bir ürün, hizmet veya ticarî markanın, ücret veya benzeri bir karşılıkla
program içine dâhil edilerek veya bunlara atıf yapılarak, program içinde gösterildiği
her tür ticarî iletişim''dir (www.mevzuat.gov.tr, Erişim Tarihi:01.11.2017). Ticari
iletişim ise; ''Radyo ve televizyon reklamları, program desteklemesi, tele-alışveriş ve
ürün yerleştirmeyi de kapsamak üzere, ekonomik bir faaliyette bulunan gerçek veya
tüzel kişinin, ürün, hizmet veya imajını, doğrudan veya dolaylı olarak tanıtmak
amacıyla tasarlanmış sesli veya sessiz görüntülerin bir ücret veya benzeri bir karşılıkla
ya da öz tanıtım amacıyla bir programla birlikte ya da bir program içine yerleştirilerek
verilmesi''dir (www.mevzuat.gov.tr, Erişim Tarihi:01.11.2017). Yine ilgili 6112 sayılı
kanunda; '' Medya hizmet sağlayıcı tarafından reklam yapmak maksadıyla veya kamuyu
yönlendirebilecek şekilde; mal veya hizmet üreticisinin faaliyetinin, ticarî markasının,
adının, hizmetinin ve ürününün reklam kuşakları dışında ve reklam yapıldığına ilişkin
açıklayıcı bir ses veya görüntü bulunmaksızın programlarda sözcükler veya resimler ile
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tanıtılması'' olarak tanımlanan gizli ticari iletişimin yapılması ise kesinlikle
yasaklanmıştır (www.mevzuat.gov.tr, Erişim Tarihi: 01. 11. 2017).
Türkiye'de ürün yerleştirme uygulamaları izleyicilere sadece ''Bu programda ürün
yerleştirme uygulanmaktadır.'' ile ifade edilirken örneğin İngiltere'de içerisinde ''P''
harfi olan bir logo belirlenmiş, logoyu ve ürün yerleştirmeyi tanıtıcı animasyon filmi
hazırlanmıştır. Bir süre boyunca izleyicilerle buluşturulan bu animasyon filmi sayesinde
kamuoyu bilinçlendirilmiştir. Türkiye'de ise izleyiciler ürün yerleştirme kavramını
yasayla ilgili yapılan haberlerde tanımış ve bir sabah uyandıklarında ''Bu programda
yerleştirme

ürün

uygulanmaktadır.''

ifadesiyle

karşılaşmışlardır

(http://urunyerlestirmeajansi.blogspot.com.tr/ , Erişim Tarihi:22.12.2017).
Türkiye'de bu düzenlemeden önce ise Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmeliği'nin 14. maddesine göre; ''Programlarda açıkça reklam
olduğu

belirtilmedikçe

ürün

veya

hizmetler

reklam

amacı

taşıyan

şekilde

sunulmamalıdır.'' ibaresine göre yayıncılıkta reklamlar ve ürün yerleştirmeler
düzenlenmekteydi (Avşar ve Elden, 2004: 350). Ürün yerleştirme uygulamaları bu
tarihe

kadar

herhangi

bir

karşılığı

bulunmasa

da

''örtülü

reklam''

olarak

değerlendirilmekteydi. Radyo ve Televizyon Yayınlarının Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik'in 4. maddesinde örtülü reklam şu şekilde tanımlanmıştır: '' Yayıncı
tarafından reklam yapma maksadıyla malların, hizmetlerin, isminin, ticari markanın
veya üretici veya hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin, para karşılığı veya benzer
sebeplerle programlarda logo, ticari ünvan, tescilli marka, görüntü, sözlü ifade veya
bunları çağrıştırabilecek ürünler yoluyla tanıtımı.'' (www.mevzuat.gov.tr, Erişim
Tarihi: 12.02.2018). Örtülü reklam kesinlikle yasaklanan unsurlardan biridir. Burada
amaçlanan gizlilikten doğan firmalar arası haksız rekabetin önüne geçmek ve seyircinin
istem dışı reklam mesajlarına maruz kalmasına engel olmaktır. Reklam veya diğer ticari
iletişim mesajları açıkça belirtilerek seyircinin izleme, satın alma gibi eylemleri kendi
hür iradesinin takdirine bırakılacaktır. Kanun koyucular tarafından seyirci bu ve benzer
maddelerle olumsuz durumlardan uzaklaştırılmak istenmiştir.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanuna yönelik çıkarılan ve kanunda yer verilmeyen hüküm ve düzenlemeleri içeren;
reklam, ürün yerleştirme gibi ticari iletişimlerle ilgili kanunda açık bir şekilde yer
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verilmeyen unsurları detaylandıran, amacı; medya hizmet sağlayıcılarının uyması
gereken yayın hizmeti usul ve esaslarını belirlemek olan 2 Kasım 2011 tarihinde Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu tarafından hazırlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik (Bkz. Ek.2). 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir (www.mevzuat.gov.tr, Erişim Tarihi: 12.02.2018). Tüm bu yazılı
kaynaklar temel alınarak ürün yerleştirme konusunda üzerinde durulması gereken bazı
noktalar şöyledir: Ürün yerleştirme ile program içerisine yerleştirilen ürün, programın
bir parçasıymış gibi doğal konumunda kullanılmalıdır. Ürün yerleştirmeyi içerisinde
barındıran televizyon veya radyo yapımının başında, her reklam dönüşünde ve
programın sonunda; ''Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.'' ifadesinin
yayınlanması zorunludur. Ürün yerleştirmeler program bütünlüğünü bozmadan olay
örgüsünün bir parçasıymış gibi izleyiciler tarafından algılanmalıdır. Yerleştirmeye konu
olan ürün aşırı övülmemeli ürüne ilişkin ekstra detaylı bir bilgi verilmemeli ve ürün
yapımda aşırı vurgulanmamalıdır. Tüketicinin satın alma davranışını etkileyecek
eylemlere ve söylemlere radyo ve televizyon yapımında yer verilmemelidir. Haber
bültenleri, çocuk programları ve dini programlarda ürün yerleştirmeye izin verilemez.
Ticari iletişimin yasak olduğu alkol, tütün-tütün mamülleri ve silah üreten firmaların
radyo ve televizyon yapımlarında ürün yerleştirme yapmasına izin verilemez. Ürün
yerleştirmenin medya hizmet sağlayıcılarının editoryal bağımsızlığını ve sorumluluğunu
etkilemesine izin verilemez. Ürün yerleştirme uygulamaları ticari iletişimle ilgili
düzenlemeye tabiidir. Üst kurul tarafından belirlenecek saatlerde belirli mal ve
hizmetlerin ücretsiz olarak program içine dâhil edildiği durumlarda da ürün
yerleştirmeye izin verilebilir.
Tüm bu yapılan çalışmaların eksik yönleri ise şu şekildedir; teknolojinin de
gelişmesiyle birlikte ürün yerleştirme mecralarında yaşanan artış ilgili yasa ve
yönetmeliğin mevcut haliyle denetime alınamamaktadır. Zaten yaptırım gücü radyo ve
televizyon ile sınırlı olan RTÜK sadece bunları denetlemekle yükümlüyken çıkarılan
6112 sayılı kanun da yine diğer mecralar (Youtube kanalları, oyun, şarkı sözleri, video
klipler, kitaplar vb.) konusunda yetersiz kalmaktadır. Yaptırım gücünü ortadan kaldıran
bu durum seyirci konumunda olan tüketiciler açısından son derece tehlikeli bir durum
olarak görülmektedir. İlgili kanun ve yönetmelikte ürün yerleştirmeye ilişkin verilen
maddeler yeterince açık olmamakla birlikte ifade ettikleri unsurlarda tam anlamıyla
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anlaşılamamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak bir an önce yetkililer tarafından tüm
mecraları denetleyebilecek, yaptırım gücüne sahip üst kurum oluşturulmalı, kanun ve
yönetmelikler yenilenmeli ve zaten hayatın doğal akışında yüzlerce ticari mesaja maruz
bırakılan ve ''tüketici'' olarak tanımlanan kitlenin hakları kanun yapıcılar tarafından
korunmalıdır.
Türkiye'de ürün yerleştirme ve ondan öncesinde de örtülü reklam ihlalleri özelinde
RTÜK tarafından verilen bazı cezalar şunlardır: 3 Şubat 2012'de yayınlanan bölümünde
RTÜK tarafından ''dizi içinde ürün yerleştirme uygulamaları ihlali'' nedeniyle 310.000
Türk Lirası idari para cezasına çarptırılan Yalan Dünya dizisi 30 Mart 2012 tarihinde
yayınlanması gereken yeni bölümü yerine kolaj bölümüyle ekranlara gelmiştir
(www.habertürk.com, Erişim Tarihi:21.01.2018). Bu durumun nedeni ise şöyle
açıklanmaktadır; cezadan önce çekilen bölümde uygulanan ürün yerleştirme fazlalığı
nedeniyle tekrar ceza gelebileceği için yapım ekibi yeni bölüme bir nevi ''oto sansür''
uygulamış, cezadan 2 hafta sonra yayınlanan yeni bölümde bazı markalar flu
gösterilmiştir (www.gazeteler.com, Erişim Tarihi: 21.01. 2018). Acun Ilıcalı'nın
hazırladığı O Ses Türkiye (2011) adlı şarkı yarışması da hem ürün yerleştirme hem de
reklam sınırının aşılması nedeniyle RTÜK tarafından Show Tv kanalına iki ayrı uyarı
cezası verilmiştir (www.gazetevatan.com, Erişim Tarihi: 05.12.2017).
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10.03.2009 tarihli karar ile ''Türk Telekom''
''Avea'' ''Ttnet'' markalarının görüntülerine yer verilmesi suretiyle açıkça reklam
olduklarının belirtilmediği gerekçesiyle örtülü reklam yapıldığından dolayı A.R.O.G
filminin yapımcısı Fida Film Yapım Dağıtım ve Reklamcılık A.Ş'ye 67.200 TL idari
para cezası ve yayınlanan örtülü reklamların ulusal düzeyde durdurulması yönünde
durdurma cezası verilmiştir (www.milliyet.com.tr, Erişim Tarihi:23.12.2017). Kanal
D'de yayınlanan ''Kaynana Gelin, Seda'ya Gelin'' adlı gündüz programında
yarışmacılara verilen hediyelerin (Profilo, Doğtaş, Kütahya Porselen, Atlas Halı,
Casper, YKM, Özdilek) aşırı vurgulanması sebebiyle 650.000 lira idari para cezasına
çarptırılmıştır (www.medyatava.com, Erişim Tarihi: 22.12. 2017). 2015 yılında Kanal
D'de yayınlanan ve kısa bir süre sonra yayından kaldırılan Kara Kutu adlı dizide ürün
yerleştirme yöntemiyle bira reklamının yapılması ve diğer bazı nedenlerden dolayı
700.000

lira

idari

para

cezası

verilmiştir

Tarihi:22.11.2017).
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(www.haberler.com,

Erişim

1.9 .Ürün Yerleştirme ve Medya Harcamaları

Uzun bir süredir çeşitli mecralarda kullanılan ürün yerleştirme, geleneksel reklama
alternatif bir uygulama olarak görülmesinin yanında hem reklamveren firmalar hem de
yapım sahipleri tarafından giderek daha da profesyonel şekilde algılanan bir pazarlama
taktiği haline dönüşmüştür. Tezin bu bölümünde ürün yerleştirme uygulamaları için
reklamveren firmaların harcadığı miktarlarla birlikte neredeyse bedava olarak başlayan
bu reklam uygulamasının zamanla nasıl birden fazla faktörün fiyatlandırmaya etki ettiği
bir pazarlama iletişimi faaaliyetine dönüşümü incelenecektir.
Ürün yerleştirme; marka farkındalığı, marka bilinirliliği, marka hatırlanırlılığı
sağlama ve nihayetinde satın alma davranışı yaratma olarak kendine hedef koyan
firmalar açısından önemli bir seçenek konumundadır. Yapımlar açısından bakıldığında
benzersiz, sıra dışı, olağanüstü olmanın başarının en önemli öncüllerinden kabul
edildiği günümüzde özellikle sinema sektöründe yükselen maliyetlerin karşılanması için
ürün yerleştirme önemli bir gelir kaynağı olarak görülmektedir. 1896’da Washing Day
in Switzerland filmiyle başlayan ürün yerleştirme uygulamaları yüzyıldan fazla bir
süredir kullanılagelmesinin yanında ürün yerleştirme için harcanan miktarlar yapılan
araştırmalara göre yıllar geçtikçe artmaktadır. 1932 yılında ‘’White Owl Cigars’’ isimli
sigara firmasının Yaralı Yüz (Scarface) filminin başrol oyuncusu Paul Muni’ye film
boyunca kendi firmasının sigaralarını içmesi koşuluyla 250 bin dolar reklam desteği
vermiştir (Lindstrom,2009: 52).
Advertising Age’nin ABD’de 1993 yılında yaptığı araştırmaya göre ABC, NBC,
CBS gibi kanallarda uygulanmakta olan ve karşılığında ücret verilmeyen ürün
yerleştirme uygulamalarına rastlanırken, 1951 yılı Tüketici Raporları’nda gizli reklam
olarak lanse edilen ürün yerleştirmenin en çok radyo programlarında yapıldığı ve yine
ulusal radyolarda yapılan ürün yerleştirmelerin tarifesinin söz etme başına iki yüz dolar
olduğundan bahsedilmektedir (Vollmers,1995: 11-12).
1990’lı yıllarda bu alanda araştırma yapan bilim adamları ürün yerleştirmenin 100
milyon dolar değerine ulaştığını bunun 2000’li yıllarla beraber 360 milyon dolara
çıkacağını belirtmişlerdir (DeLorme ve Reid,1999: 71; Brennan ve Babin,2004: 187).
Apple Görevimiz Tehlike ‘’Mission İmposibble’’ (1996) filminde Tom Cruise’un
kullandığı bilgisayar olabilmek için 15 milyon dolar, Yıldırım Günleri ‘’Days of
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Thunder’’ (1990) filminde ise Chevrolet ürün yerleştirme için 20 milyon dolar ve
Exxon ile 300 bin dolar, Altın Göz ‘’Golden Eye’’ (1995) filminde ise BMW Z3 model
arabasının ürün yerleştirmesi için 20 milyon dolar harcama yapmıştır (Bulut,2014: 93;
Tığlı,2004: 50-51).
‘’Tomorrow Never Dies’’ (1997) adlı James Bond filminde ürün yerleştirme
uygulamasına konu olan 5 reklamveren filme toplam 88 milyon dolar harcama
yapmıştır. Bunun karşılığı olarak James Bond kredi kartı olarak Visa kullanmış,
iletişimini Ericsson ile sağlamış, atlayışlarını Heineken kamyondan gerçekleştirmiştir
(Peltekoğlu,2010: 250). Yine filmle ilgili diğer bir veri Visa, Avis, Bmw, Smirnoff,
Heineken, Omega, L’oreal, Ericsson ile imzalanan 100 milyon dolarlık antlaşmadır
(Tığlı,2004: 50). Mesajınız Var (You’ve Got Mail) filminde yer alabilmek için
American Online firması 3 milyon dolar ödemiştir (aktaran Odabaşı ve Oyman,2005:
380).
Bir reklam analistinin yaptığı açıklamaya göre; ürün yerleştirme uygulamalarının
cirosu 2006 yılında 5,4 milyar dolar iken, bu tutar 2007 yılında %35 artışla 7.35 milyar
dolara yükselmiştir (Ünal,2008: 105). Amerika’daki reklam yatırımlarıyla ilgili bir
araştırmada; 2009 yılında yapılan tüm harcamalar içinde ürün yerleştirmeye %2,7
oranında bir pay ayrılmıştır (www.warc.com, Erişim Tarihi:08.12.2017). PQ Media
tarafından tüm dünya şirketleri temel alınarak yapılan bir diğer açıklamaya göre 2006
yılında televizyon şovları, müzik videoları ve filmlerde ürünlerin görülmesi için 3.36
milyar dolar harcanırken, 2007 yılında ise bu rakam 4.38 milyar dolara yükselmiştir
(Lindstrom,2009: 48). Geleneksel reklam maliyetlerinde yaşanan yükselmeye karşılık
reklamveren ihtiyaçlarının tam karşılanamaması durumu bugün ürün yerleştirmeyi
milyon dolarlarla ifade edilen bir sektör haline getirmiştir. Örneğin; 90’larda popüler
Amerikan dizilerinden biri olan Frasier’in 30 saniyelik reklam maliyeti 350 bin dolardır
(DeLorme,1998: 306).
Leachner’e (2006) göre ürün yerleştirme için 2005 yılında Dünya genelinde 2,21
milyar dolarlık bir ödeme yapılmış, 1,5 milyar dolarlık ödeme ile ABD’yi 285,3 milyon
dolarlık ödeme ile Brezilya, 104,3 milyon dolarlık ödeme ile Avustralya takip etmiştir.
2006 yılında bu rakam 3,36 milyar dolara, 2007’de 4,38 milyar dolara yükselmiştir
(Zeren ve Paylar,2014: 65).
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James Bond serisinin Quantum of Solace (2008) isimli filmi ürün yerleştirme
uygulamaları için reklamverenler tarafından ödenen tutarlarla sinema tarihine geçmiştir.
Örneğin; Aston Martin filmde sadece 3 saniye görünmek için 100 milyon dolar, Ocean
Sky havayolu şirketi ise sekiz sahnede görünmek için 190 milyon dolar ödeme
yapmıştır. Tüm bunlar göstermektedir ki ana karakter ile özdeşleşen tek markalı ürün
yerleştirme uygulamalarından uzaklaşıp her saniyesine ürün yerleştirmesi yapılan bir
film planlamasına doğru gidilmektedir (Zeren ve Paylar,2014: 15). James Bond Skyfall
(2012) filminde yıllardır içtiği Vodka Martini’yi bırakıp Heineken içerken
görüntülenmiştir. Heineken firmasının bu ürün yerleştirme için 28 milyon sterlin
ödeyerek film bütçesinin üçte birini tek başına karşıladığı iddia edilmektedir
(www.dailymail.co.uk, Erişim Tarihi:08.12.2017). Samsung üçlemenin son filmi Matrix
Revolution’da yer alabilmek için 100 milyon dolar, Burger King Siyah Giyen Adamlar
2’de yer alabilmek için 15 milyon dolar ödemiştir (Gürel ve Alem,2015: 16).
Film yapımcılarının ürün yerleştirme uygulamaları için uyguladığı bir diğer
yöntem liste yöntemidir. Film için ürün yerleştirme tarifesi çıkaran yapımcılar, her
yerleştirme türü için standart bir fiyat belirlemiştir. Walt Disney firması ‘’Mr. Destiny’’
(1990) filmi için reklamveren şirketlere mektupla bildirilmek üzere şöyle bir tarife
göndermiştir. Bir markanın filmde görünmesi 20.000 dolar, aktör tarafından adının
kullanılması 40.000 dolar, aktör tarafından kullanılması ise 60.000 dolardır (Odabaşı ve
Oyman,2005: 380).
İngiltere’de televizyon programları için ürün yerleştirme uygulamaları yapan bir
ajans geliştirdiği 1 ile 5 arası değişen ölçeklendirilmiş puan sistemine sahip ölçekle ürün
yerleştirme uygulamaları için ödenecek tutarı belirlemektedir. Örneğin; ürünün yıldız
bir

kişinin

elinde

tutulması

5

puan

iken

kısaca

görünmesi

1

puan

ile

değerlendirilmektedir (Nuki ve Hellen 1999’dan aktaran Tığlı,2004: 52).
Reality Show’larda gerçekleştirilen ürün yerleştirme uygulamaları için harcanan
tutarlara

verilebilecek

örneklerden

bazıları

şunlardır:

Çeşitli

ülkelere

çeşitli

versiyonlarla uyarlanan ve Amerikan televizyon tarihinin en yüksek reytingli
yapımlarından biri olan ‘’American Idol’’ün sponsorları Coca Cola, Ford Motor Ve
Cingular

Wireless

(AT&T)

programa

26

milyon

dolar

ödeme

(Lindstrom,2009: 49). Survivor Türkiye All-Star 2015’te ürün yerleştirme
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yapmıştır

uygulamasına konu olan firmalar her bir ödül oyunu için 130-150 bin TL arası değişen
bedeller ödemektedir (www.milliyet.com.tr, Erişim Tarihi:12.01.2018). ABC ,CBS,
NBC, FOX ve The Wb adlı Amerikan kanallarını kapsayan araştırmaya göre 2004-2005
sezonunda toplam 100 bini aşkın ürün yerleştirmesi uygulamasına yer verilmiştir
(Gutnik vd.,2007: 8).
Ürün yerleştirme hem uygulandığı mecra hem de birim başına düşen maliyet
bakımından geleneksel reklama nazaran daha avantajlı bir konumda bulunmaktadır.
Geleneksel reklama yatırılan reklam bütçelerinin spesifik örnekler dışında ürün
yerleştirme uygulamalarından daha fazla olması ve iki uygulamanın da benzer riskleri
taşıyor olması reklamvereni ürün yerleştirme uygulamalarına doğru çekmektedir.
Zamanın harcandığı yer olarak; televizyon ve sinemanın popülerliğini yitirip bilgisayar
oyunlarının yanında Youtube gibi video kanallarının son yıllarda yakaladığı çıkış da
düşünülecek olursa bu mecralarda da yoğun bir şekilde uygulanma şansı bulan alternatif
bir reklam türü olarak tanımlanan ürün yerleştirmenin ilerleyen zamanlarda
reklamverenler açısından geleneksel reklamın önüne geçmesi sürpriz olmayacaktır.
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2.
TÜRKİYE'DE
REALİTY
SHOW'LAR
HATIRLANIRLIĞI BAĞLAMINDA ÜRÜN
UYGULAMALARININ ROLÜ

VE
MARKA
YERLEŞTİRME

1990'ların ikinci yarısıyla birlikte sayıları hızla artan televizyon kanallarının en yalın
haliyle içerik üretme telaşlarından biri olarak ülkemize merhaba diyen Reality Show'lar
daha sonraları ise hem kriz dönemlerinde hem de büyük bütçeli bekleneni veremeyen
yapımların yerini doldurmak için kanalların öncelikli olarak başvurduğu program türü
olarak konumlanmışlardır. Türk halkı tarafından çoğunlukla beğenilip takdir edilen
Reality Show'lar 2000'lerin başıyla birlikte ise Türk televizyonlarının ana aktörlerinden
biri konumuna yükselmişlerdir.
Tezin bu bölümünde Reality Show'ların; Türk televizyonculuğundaki yolculuğu,
türleri, gerçeklik kavramını içinde barındırış tarzları, seyircilerin yapımlara bakış açısı,
Survivor programının doğuşu ve Türkiye'deki macerasının incelenmesinin ardından
marka hatırlanırlığı, marka tanınırlılığı ve marka farkındalığı kavramları üzerinde
durulacaktır. Son olarak ise marka hatırlanırlığı sağlama açısından ürün yerleştirme
uygulamaları bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarla ortaya konacaktır.

2.1. Türkiye'de Reality Show Kavramı ve Gelişimi
Evin içerisinde ''yalnız kalabalıklar'' yaratan televizyon, izleyen bireye de özellikle
Reality Show programları özelinde iktidar olma hissini vermektedir (Sartori, 2006:
103). İzleyici konumunda olan birey Foucault'un sorduğu ''Gören mi iktidardır,
görülmeyen mi? Yoksa görülmeden gören mi?'' (Sartori, 2006: 7) sorusunun
görülmeden gören kısmında konumlanmasıyla birlikte ilgili programlar özelinde gerçek
iktidar konumundadır. Öte yandan olayları görüntüler aracılığı ile tanımak hiçbir şey
anlamamakla eşdeğerdir. Görmek, tanımak değildir; görmek tanımaya yardımcı olur
(Sartori, 2006: 154). Bir görüntü yerine göre binlerce sözcükten daha fazla anlam ifade
edebilir ancak milyonlarca görüntünün de bir kavram üretemeyeceği gerçeği de
ortadadır, bugün yaşanan görmenin anlamayı yıprattığı bir eksilme sürecinden başka bir
şey değildir (Sartori, 2006: 38). Görmenin tanımaya yardımcı olması, tanımanın
kavramlar aracılığıyla gerçekleşmesini engelleyemez (Sartori, 2006: 154). Tezin bu
kısmında Türkiye'de Reality Show kavramı yine Türkiye özelinde gösterdiği gelişim
evreleriyle birlikte ele alınacaktır.
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Kılıçbay'a (2005: 33-34) göre Reality Show'lar yarışma, eğlence ve belgesel
programlarını bir araya getiren melez bir türdür. Nejat Özön'ün (2000: 303) yaptığı
tanıma göre ise gerçeklik izlencesi- gerçeklik televizyonu; ''yaşamın günlük olaylarını
olduğu gibi yansıtmayı amaçlayan, izlence video yapıtı''dır. Reality Tv literatürde;
''gerçeğe dayanan'', ''gerçek yaşam öyküleri'', ''olgusal'', ''aktüel'',''kurban merkezli'' gibi
isimlerle de tanımlanmaktadır (Aksop,1998: 59). Reality Tv, ''yazılı bir metne bağlı
olmayan dramatik ya da komik durumlar sunan, gerçek olayları belgeleyen ve
profesyonel oyuncular karşısına sıradan insanı koyan bir televizyon türüdür.'' (Yıldırım
Kaya, 2011: 116). Tüm bunların yanında çoğunlukla vaat ettikleri eğlenceyle birlikte
Reality Tv televizyon dünyasında giderek daha fazla alan kaplamaya başlamıştır. Çünkü
Küçükerdoğan'a (2009: 17) göre televizyonun temel işlevi eğitimden öte eğlencedir.
Reality programlar ise bunu fazlasıyla izleyiciye vaat etmektedir. 1990'lı yıllarda
Türkiye sessizliği, gizemi, mahremiyeti

bozdukça

özgürleşeceğine

inanmaktadır

(Göle, 2002: 9 ) . Bu faktör de Reality yapımların Türk halkı tarafından beğenilmesinin
diğer bir nedenidir. Türk televizyon tarihinde Reality Tv ve gerçekliğin şovu olarak
başlayan aynı zamanda toplumun laboratuarı olarak da görülen BBG'den gerçekliğin
kurgulandığı Kısmetse Olur'a kadar pek çok format yer almıştır (Karabıyık, 2017: 14).
Hemen hemen tüm Reality Show'lar için geçerli olabilecek bir kural varsa o da ismi
ve türü ne olursa olsun katılımcı olan bireylerin çoğunlukla izleyiciler tarafından ilgi
görebilecek bir hayat hikâyesine sahip olmalarıdır. Katılımcılar yaşam hikayelerini daha
önceki yarışmacıların ilgi çeken öykülemeleriyle harmanlayıp izleyicilere sunmakta ve
ilgi çekmesini beklemektedir (Karabıyık, 2017: 54). Bu tarz programlara seçilebilmek
için katılımcı adayın; kişiliği, güzelliği ya da yapım ekibine reyting anlamında
vaatleriyle ötekilerden ayrılması gerekmektedir. Bütün hayatını değiştirecek olayın
herhangi bir adla yayınlanan Reality Show'lardan birine katılması olduğunu düşünen
birey bugün daha üniversitede okurken ''cast ajans''larına yazılmakta, reklam-modellikoyunculuk

ayırt

etmeksizin

algılanmış

olmaya

çalışmaktadır.

Çoğu

mesleki

yolculuklarının başında olan bu insanlar okuduğu bölümün geleceğinin parlak
olmaması, iş bulmanın zorluğu, çalışma hayatının karmaşıklığından kurtulma gibi
nedenlerin dışında harçlığını çıkarmak, kendine maddi kaynak yaratma gibi nedenlerle
de Reality Show'lara başvurmaktadır. İşte tüm bu kişiler Karabıyık'a (2017) göre
gerçeklik kurgusunun gerçek kişilerini oluşturmaktadır. Artık bugün öteki tarafından
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fark edilmek en önemli eylemlerden birini oluştururken, bugün var olmak öteki
tarafından fark edilmiş olmaktır. Aday başvuru sıralarında yüzlerce insan Reality
Show'ların ''kullan-at'' yarışmacı öznesi olabilmek için umutla beklerken bu bireylerin
bir kısmı şöhretin her türlüsüne talip konumdadır ( Karabıyık,2017: 54).
Birey bu tür programlarda belirlemiş olduğu hedefe ilerleyebilmek için daha önceki
yapımları da gözünün önüne getirerek önceki hayatında onu hiç tanımayan milyonlarca
insana, onların sevebileceği ''yeni bir ben'' de yaratmaktadır. Bu süreç çoğunlukla yeni
bir başlangıç olarak görülen Reality Show'lar aracılığıyla büyük ödül ara duraklı ideal
benliğe karşı çıkılan bir yolculuktan başka bir şey değildir.
Katılımcılar genellikle güzel veya yakışıklı diğer bir tabirle ''eli yüzü düzgün ''
kişilerdir. Bunun yanında adayların ekranda nasıl göründükleri de önemli olan diğer bir
husustur. Örneğin; Popstar 2003 ön elemelerinde yarışmacılar seçildikten sonra
monitörler aracılığıyla ekranda nasıl durduklarına da bakılmıştır (Karabıyık,2017: 113).
Yüzlerce binlerce aday arasından saatler süren elemelerden başarıyla geçip
özgeçmişlerinde ve mülakatlarda belirttikleri zaaflarını, hayattan beklentilerini ve
hayallerini yapımcıların insafına terk eden yarışmacı-katılımcılar ilk hedeflerine yani
ekranda gözükmeye böylece ulaşmaktadır. Var Mısın Yok Musun adlı yarışma
programına

yarışmacı

seçerken

nelere

dikkat ettiklerini

Acun

Ilıcalı

şöyle

açıklamaktadır :'' Her türlü programa seçilebilmek için ilk kriter hayat hikayesi.
Adaylar reytingi yüksek trajik hikâyelerini duygu sömürüsü yapmadan anlatmalılar. Ve
tüm bunların yanı sıra tüm bu yaşanmışlığa rağmen yüzünüze yansıyan pırıl pırıl bir
gülüşünüz, ekranın öteki tarafına geçecek kadar da umudunuz olmak zorunda. Hayata
karşı duruşu olanlar da bir adım önde. Sürekli gözyaşı olduğunda kaçar izleyici, biraz
gözyaşı biraz kahkaha tutkal görevi görür.'' (Karabıyık,2017: 113-114). Bu duruma
diğer bir örnek de Kim Milyoner Olmak İster (Atv) adlı yarışma programında
yaşanmıştır. Yarışmaya katılan Selin Hanım tüm güzelliği ve pozitif enerjisiyle etrafına
mutluluk saçtığı bir sırada sunucu koltuğunda oturan Selçuk Yöntem'in anne babasını
sormasıyla '' hayat hikâyesini'' şöyle anlatmaktadır : ''Annem öldü, babam cezaevinde.
Annemi öldürdü. Ben 16 yaşındaydım. Kendimi toparladım, tek çocuktum, her şey
güllük gülistanlıkken bir anda zor oldu. Denizliliyim ben burs aradım, ricada
bulundum, başarılıydım bir yandan da ailemin desteği, ben de çalıştım. Üniversiteyi
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derece ile bitirdim. Şimdi Antalya'da anaokulu öğretmeniyim.''(www.youtube.com,
Erişim Tarihi:01.03.2018).
Bir dönem yayında olan evlendirme programları sayesinde tüm bu elemelere maruz
kalmak istemeyen katılımcılar bir adaya talip olma yoluyla kendi ekran mücadelelerini
de başlatabilme gibi bir seçeneğe sahiptirler. Yine diğer bir görüşe göre ise evlilik
programlarına katılan adayların dertleri evlenmekten ziyade televizyonda gözükmek,
şöhret kazanmak, ünlü olmak ve bunu herhangi bir yapımda (dizi, film, reklam vs.) rol
alarak devamlı hale getirip ekran yüzleri arasına katılmaktır (Bkz.2.2.4).
Bir Reality Show türü olan yarışmalar özelinde düşünülecek olursa güç, irade,
dayanıklılık, rekabet etme gibi temel duygular üzerine kurulan yapımlar izleyiciyi
kendine çekerken katılmayı hak eden yarışmacılara ise büyük bir ekran özgürlüğü vaat
etmektedir. Birey burada hedefe ulaşmak için arkadaşlarıyla iyi geçinip oyunlar
kazanmak zorundayken öte yandan da izleyiciye şirin gözükmek zorundadır.
Katılımcılarda aranan diğer bir özellik ise hemen hemen her konuda konuşabilme
yeteneği, eleştirme, iğneleme, kavga etme potansiyelidir. Ekran sessizliği kaldırmaz en
temel mantığının hüküm sürdüğü Türk Reality Show programları için ne kadar gürültü
o kadar çok reyting vaat etmektedir (Karabıyık,2017: 182). Herkesin her konuda fikir
sahibi olduğu bugün ise bu durumu oluşturmak zor değildir.
İncelenmesi gereken bir diğer husus ise bireyin kazanmak için çeşitli zorluklara
göğüs gerdiği, kurtuluş reçetesi olarak gördüğü şöhret kavramıdır. Karabıyık'ın (2017:
67) şöhret mahkûmiyeti olarak adlandırdığı bu durum Türkiye'nin gerçek anlamda ilk
Reality Show'larından biri olan Biri Bizi Gözetliyor (2001) ve Popstar (2003)'ün
yayınlanmasından bunca yıl geçmesine rağmen yine kendini göstermekte bugün hala
bazı adayların hayalini süslemektedir. Oysaki yine görüldüğü üzere yukarıda belirtilen
programlar da dâhil olmak üzere Reality Show'lardan şöhret elde etmiş şekilde ayrılan
neredeyse hiçbir aday başta hayalini kurdukları hayatı yaşayamamış, bir süre sonra yeni
programlardaki yeni adayların yerlerini doldurmalarıyla unutulmuş, eski hayatlarına
dönmüşlerdir.
Reality Show'un yayın sıklığı, reytingi gibi unsurlarla dikkat çeken ve zamanla
ekstra bir şey yapmadan ''ikona'' dönüşen birey bir çırpıda tüm geçmişini arkada
bırakmakta yarışma bittiğinde ya da yarışmadan elendiğinde yıldızlaşan birey kadın ya
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da magazin programlarına çıkmakta adeta bir süreliğine de olsa ''ekran yüzü'' haline
gelmekte ve ''ünlü adayı'' konumuna yükselmektedir. Celebrity (şöhret) olma amacıyla
çıkılan bu yolculuk büyük olasılıkla Celetoid (ünü hızla sönen birey, ünlümsü) olarak
sonlanmakta, bir dönem herkesin konuştuğu ''ikon'' olan birey yerini yeni
''hayalperestlere'' bırakmakta ve başlangıçtaki yaşamına dönmektedir. Sıradan insanları
ünlü yapan Reality Show'lar zamanla katılımcı konumunda olan ünlüleri de
sıradanlaştırırken, yıldızı sönmüş ünlülerinde yıldızını parlatmaktadır.
Diğer bir tartışılan konu ise Reality Show'ların ülkelerin yaşam biçimlerine etki
edip etmediği yönündedir. Maliyetin kısmen düşük, izlenirliliğin yüksek olduğu
programlar bireyler üzerindeki tahrip gücü bakımından İngiltere'de yapılan bir
araştırmaya göre atom bombasıyla ilk sırada yer almaktadır (Karabıyık,2017: 17). Öte
yandan yine bu tür programlar sayesinde topluma empoze edilmeye çalışılan değerler
televizyon başındaki asıl özne olan izleyici içinse tüm bu yaşanan ''gerçeklikler''
seriyalleşmeyle birlikte haftanın 5 günü ona sunulan ve bir nevi ''eğlencelik'' olan
sıradan durumlar haline gelmiştir. Unutulmamalıdır ki televizyon kültürün hem kısmen
üretildiği hem de kısmen aktarıldığı önemli bir mecra konumundayken; seyircinin
tutum, alışkanlıklar, görüş, zevk ve tüketim biçimlerinin üzerinde de önemli bir rol
oynamaktadır (Erdoğan, 2004: 16). Dünden bugüne sürekli eleştirilere konu olan
Reality Show'lara yönelik yapılan eleştirilerin belli başlı konularda toplandığı
gözükmektedir. Bunlar; insanların duygusal olarak sömürülmesi, gerçek olmayan
olayların gerçekmiş gibi sunulması, toplumun değer yargılarının dışında olması, ahlak
değerlerini, aile kavramını tehdit edici içeriklere sahip olmaları, şiddet içeren
görüntülere ve konulara yer verilmesi, yoğun eleştiri ve tartışma ortamının varlığıdır.
Kitleler bugün anlam değil gösteri istemektedir (Baudrillard, 2013: 36). Gösteri,
günümüz toplumunun başlıca ürünü olmasının yanında yaşamın sahte kullanımıdır
(Debord, 1996: 30). Gösterinin sergilendiği dünya yaşanan tüm deneyimleri yöneten
meta dünyasıdır (Debord, 1996: 26). Televizyon bugün iş yok, gösteri var çağını
başlatmıştır ve televizyonda gösterilen şeyler, özleri korunmuş olsun ya da olmasın
oldukları halden başka bir şeye çevrilmişlerdir (Postman, 2016: 124-147).
İnsan televizyonla beraber makinenin sanal gerçeklğine dönüşmüş ve onun
aynadaki işlemcisi olmuştur. Bunun nedeni ekranın kendi özünden kaynaklanmaktadır.
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Aynanın öte dünyası vardır ama ekranın öte dünyası yoktur. Zaman boyutları orada
gerçek zaman içinde birbirine karışır (Baudrillard, 2004: 131). Sanallık, şeylere
başvuruyu gizlice ortadan kaldırır ve mutluluğa benzemesinin de tek nedeni budur
(Baudrillard, 2004: 133). Günümüz tüketim toplumunda mutluluk ve mutsuzluk
kavramları, iyilik ve kötülük kavramlarının yerini almıştır (Baudrillard, 2012: 133-141).
Tüm bunların dışında Reality Show'ların Türk televizyonculuğuna getirdiği
yenilikler de bulunmaktadır. İlk kez Reality Tv sayesinde canlı kamera kayıtları, gizli
kamera kayıtları, amatör video ile olayların anlatılması, birincil tanıklarla görüşülmesi,
canlandırma teknikleri, yakın çekim, çekimlerin yavaşlatılması, olay üzerine ses
bindirme, müzik ve efektlerin kullanılması Türk televizyonlarında yerini almıştır
(Yıldırım,2007: 85).
2000'lerin başında ülkemizde dikkatleri çeken Reality Tv'nin ilk örneği Haluk
Bilginer'in sunumuyla ''Sıcağı Sıcağına'' (Show Tv,1993) programıdır. Bilginer'in yıllar
sonra pişman olduğum tek program dediği Sıcağı Sıcağına, üçüncü sayfa haberlerini
soğukkanlılıkla ekrana taşıyarak zamanla habercilik anlayışını

deformasyona

uğratmıştır (Karabıyık,2017: 17). Polisiye olayları polis gözünden izleyiciye sunma en
temel amacıyla televizyon yolculuğuna başlayan Reality Show'ların Dünya'daki ilk
örneği ''Caps'' adlı televizyon şovudur (Geçer,2013: 168-169). Olay Olay, Böyle
Gitmez, Gerçeğin Peşinde (Flash Tv), Dön Ne Olur (Star Tv), Yangın Var (Show Tv)
türün ülkemizdeki diğer ilk örnekleridir. Televizyonda toplumsal adaleti sağlamaya
çalışan bu programlar, yapımcılarının ofislerindeki telsizlerin sürekli açık tutulduğu, bir
koşuşturmaca içinde İstanbul'daki bütün vukuatların izlendiği ve ilginç bulunanlara
yönelik ekiplerin yönlendirildiği, tüm İstanbul'u kapsayan bir karakol görünümündedir
(Çelenk,2005: 211). Tüm kanallarda hızla yaygınlaşan Reality Show'ların bu biçimleri
artık iyiden iyiye abartılmış bir hal olan muhabirlik ve sunuculuk pratiğiyle terörize
edici görüntü-ses efektleriyle zaman içinde itibar kaybetmeye başlamış ve ekranlardan
büyük ölçüde silinmiştir (Çelenk,2005: 212). Yerlerine ise yaşam öyküleri formatlı
programlar gelmiştir. Film Gibi, Reha Muhtar'la İtiraf bunlardan bazılarıdır
(Çelenk,2005: 212). Örneğin Reha Muhtar'la İtiraf programı Türk hukuk ve muhakeme
sisteminde olmayan bir uygulamaya yer vermiş, izleyicilerden bir tür ''halk jürisi''
oluşturmuş ve program bitiminde yaşam öyküsü ya da mahremiyeti tartışılan
programdaki konuğa vicdani bir aklanma olanağı sunulmuştur (Çelenk, 2005:213). Yine
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yakın dönemin bir diğer yaşam öyküsü programları Seda Sayan'la Yetiş Bacım, Deniz
Feneri'dir (Çelenk,2005: 213-215).
Türk televizyonlarında yayınlanan erken dönem Reality Show'lar kaynak olarak
haber metinlerini kullanan, kısa süreli- çoğunlukla ana haber öncesi 15 dakikalık
bölümler halinde; ana haberde yer verilen ciddi haberlerin dışındaki konulara sıklıkla
yer verilen programlar olarak izleyiciye merhaba demiştir (Yıldırım, 2007: 85). 1993' te
Interstar'da Jülide Ateş'in sunduğu Yakın takip, Kanal 6'da Olay Var, Atv'de Sıcak
Takip bunlara örnektir. İzleyici tarafından ilgiyle takip edilen ilk örnekler yine diğer
kanallar tarafından da hemen kopyalanmış, kısa sürede çoğu kanalda aynı içerikler
benzer saatlerde yayınlanmaya başlamıştır.
Kanal D’de yayınlanan ve Fatma Girik'in sunumuyla ekrana gelen Söz Fato’da
üçüncü sayfa haberleri içerikli Reality Show'lara bazı yenilikler getirmiştir. Cinayet,
ensest ilişki, aile içi şiddet, yolsuzluk, kadınların kötü yola düşmesi, tecavüz gibi
konularda birtakım olaylar canlandırma yöntemiyle izleyiciye sunulmuş, bazı olaylar ise
gizli kameralar vasıtasıyla gün yüzüne çıkarılmıştır. Daha sonra ise bu olaylar stüdyoda
Fatma Girik tarafından yorumlanmış, yayınlandığı dönem itibariyle program büyük
yankı uyandırmıştır ( Yıldırım,2007: 88).
Türkiye'nin ilk yarışma içerikli programı ise 120 Milyon’dur (Yıldırım,2007: 90). 2
sezon halinde yayınlanan yarışmada yarışmacılar farklı apartman dairelerinde bir
aylarını yapımcı şirketin ayarladığı işte kazandıkları asgari ücret olan 120 milyon ile
geçirmek ve en az harcamayı yapmak zorundadırlar (Yıldırım,2007: 90). 120 milyondan
en az harcayanın kazandığı yarışmanın ikinci sezonunda ise iki aile yarışmış, kurallar
ise aynı kalmıştır.
Reality programcılığının tarzı ayrıca yoğunluklu olarak canlandırmadan ve tuhaf
hayat hikâyelerinden oluşan bir program biçimine de hayat vermiştir (Çelenk,2005:
212). 1992 yılında Flash Tv'de başlayan ve 2018 itibariyle halen eski bölümleri zaman
zaman tekrar Flash Tv'de yayınlanmakta olan Gerçek Kesit'te Türkiye gerçekleri olarak
dönem itibariyle tanımlanmakta olan üçüncü sayfa haberleri kısa filmler şeklinde
canlandırılarak izleyiciye sunulmuştur. Amcasını bıçaklayan genç, taksici cinayetleri,
aile içi şiddet, yaşanan pişmanlıklar, tutkular, güç hırsı gibi olaylar ''Öfkenin kurbanı
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olma!'' parolasıyla senaryolaştırılmış ve ilk sezonu Perihan Savaş'ın sunumuyla
izleyiciye aktarılmıştır (Yıldırım, 2007: 90-91).
Ülkemizde bu türün gerçek anlamda patlaması ise 2001 yılında Show Tv'de
yayınlanan ve Taxı Orange'ın yurtiçi uyarlaması olan Biri Bizi Gözetliyor ile
yaşanmıştır. Ülke gündeminde yoğun bir şekilde yer tutan program ilerleyen
zamanlarda ''sosyal deney'' olarak kabul edilmiş ve yaşananlar sosyolojik analiz
yapmaya yeterli veri olarak kabul edilmiştir (Karabıyık, 2017: 17). Yapılan çeşitli
programlarla ekran üzerinden hayat analiz edilirken, dönem itibariyle izlenme rekorları
kıran Reha Muhtar 'la Ateş Hattı'nda ''BBG'' özel yayını yapılmış ve ''Nasıl oluyor da
insanlar gözetlenmeye gönüllü oluyorlar?'' sorusu tartışılmıştır (Karabıyık, 2017: 9).
Gözetleme kültürünü ve dedikoduyu meşrulaştıran, belki de ilk kez televizyon
aracılığıyla ''öteki'' unsurunu ortaya koyan BBG, Eraycılar ve Melihçiler diye izleyiciyi
ikiye bölerken seyirci, ilk defa televizyon karakterlerine bu kadar tutkuyla bağlanmış,
yarışmanın finalinde ise Melih ipi göğüslemiştir. Melih; yakışıklı olması ve fiziksel
özellikleriyle ön plandayken, Eray ise ne dediği anlaşılmayan felsefi nutukları,
aforizmaları ve kendini ötekilerden uzak tutarak, bilinçli olarak uyguladığı ''kendini
yalnızlaştırma'' politikaları ile finale kadar yürümüştür (Karabıyık, 2017: 18). Daha
sonraki yarışmalarda da kendini yalnızlaştıran, aforizmalara başvuran yarışmacılar
sıklıkla görülmüş, Türk halkının beğenisine kendilerini sunmuşlardır. BBG bittiğinde
ise Reality Yarışma olarak türünün ilk örneğini oluşturan programı ilgiyle
''röntgenleyen'' seyirciler bu defa da yarışmacıların daha sonra neler yaptıklarını
''röntgenlemeye'' başlamıştır. Sosyal medya unsurları bir tarafa internetin bile kısıtlı
olduğu, Televole kültürünün hakim olduğu 2000'lerin başı Türkiye'sinde ilk defa bir
yarışma programı ''yıldız'' yaratmış, gündeme oturan bu yıldızların ise ışığının ne kadar
süreceği hiç tartışılmamıştır. Kendi kendini kitlesel insana dönüştüren birey; ekranda
gözlerinin içine bakan başkalarının, milyonlarca ''birey- yurttaş''a aynı yakınlıkla
baktığını unutarak onu tanıdığını sanmaktadır (Aydoğan, 2004: 41). Yarışmayı ikinci
olarak bitiren Eray, Banu Alkan ile birlikte Erol Köse'nin yapımcılığını yaptığı ''Tuzu
Kurular'' (Star Tv,2001) adlı dizide rol almış, dizi kısa bir süre sonra ekranlara düşük
reytingler nedeniyle veda etmiştir. Melih ise yarışmanın ardından fotomodellik yapmış,
kaset çıkarmış, dizilerde oynamış ama bekleneni yakalayamamış, kısa bir süre sonra
yeni BBG starlarına yerini bırakmıştır. Hakkında belgesel yapılan Melih Değirmenci,
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18 yaşında büyük bir hayran kitlesiyle BBG evinden zaferle ayrıldığını, 9 Eylül
Üniversitesi Müzikoloji bölümünde okuduğunu ve aslında hem ailesinin baskısından
kaçmak hem de derslerinin kötü olmasından dolayı bölümünde bir gelecek
göremediğinden dolayı BBG'ye katıldığını belirtmektedir. Melih; ''Yatmak, uyumak,
yemek yemek, oturmak dışında, her insanın yaptığı sıradan şeyleri yaparak şan- şöhret
sahibi oldum.'' derken 7/24 gözetlenen bir evde milyonlarca insan onların yaptıklarıyla
ilgilenmiştir (www.youtube.com, Erişim Tarihi:01.02.2018). Melih Değirmenci;
kazandığı ödülle komşusunu tedavi ettirirken, medyada gösterdiği çeşitli denemelerden
sonra Kanada'da Aşçılık Okulu'na gitmiş bugün ise İzmir'de açtığı pide salonunda
hayatını devam ettirmektedir.
Madalyanın diğer tarafı olan Filozof Eray ise yıllar sonra verdiği gazete
röportajında yarışmacılara ve sisteme yönelik olarak şunları söylemektedir: ''Onlarca
başvuru yapılan bu yarışmalardaki adayların çoğu işsiz, güçsüz. Kolay yoldan köşe
dönmeye çalışan, ailesini ve mevcut düzenini bir çırpıda yok saymaya hazır, şöhretin
sadece iyi yanlarını bilen insanlar. Türkiye'yi düşünecek olursak malzeme bol. Yarışma
bitince

yazlıklarda

terk

edilen

kedi

yavruları

misali

dımdızlak

kalıyorlar

ortada.''(www.hurriyet.com.tr, Erişim tarihi:02.02.2018). Tüm bu açıklamalar ışığında
esasen kendisinin de geçtiği üstelik o ana kadar deneyimlenmemiş olan bu yolu
Eray'dan iyi anlatabilecek oldukça az sayıda insan vardır. BBG'ye katılarak sadece
ekranda gözükerek kaset çıkaranlar, sunucu olanlar, popülerlikleri bitene kadar dizi
oyunculuğu yapanlar; içinde şöhret olma, zengin olma düşüncesi olan diğerlerini
etkilemiş ve herhangi bir programda gözükerek ''ekranı fethetme'' devri başlamıştır
(Karabıyık, 2017: 21). Örneğin BBG'den çok sonraları bile bir izdivaç programında
telefonda Hülya Hanım’a talip olduğunu söyleyen kişi, Hülya Hanım'ın yaş kriterine
takılınca o zaman ben de Simge Hanım'a talibim diyerek stüdyoya sızma, ekrana
süzülme planlarını hayata geçirmeye çalışmaktadır (Karabıyık, 2017: 124).
Türk halkı tam 100 gün boyunca BBG evini izlerken, BBG ekranın tüm diğer
işlerinden sıkılan ve sürekli haber izleyen insanlara başka bir pencere açmış, ekranı
daha sıcak ve samimi bir hale getirmiştir. Türk televizyonculuk tarihinde ilk defa
sıradan insan magazin figürü olmuş, magazin ve kadın programlarında gündem teşkil
eder hale gelmiştir. Diğer bir açıdan bakılacak olursa 2001 Şubat itibariyle yakın
dönemin ve belki de cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birinin
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başlamasına sebep olan ''anayasa kitapçığı fırlatma krizi'' ile birlikte ülke ekonomik
felakete sürüklenirken, tam da o günlerde başlayan BBG seyircilere dertlerinden
uzaklaşmak için bir fırsat yaratmıştır. BBG o zamana kadarki tüm yarışmalardan farklı
olarak Türk halkına ilk defa başkasını legal bir şekilde röntgenleme fırsatı sunarken,
aynı evde yaşayan erkek ve kadın 15 yarışmacı muhafazakâr toplumun tepkisini çekse
de bir süre sonra sıradan hale gelmiş, şöhret olma ve zenginlik hayaliyle tutuşan
milyonlarca insanın dikkatini çekmiştir. Yarışmacıların taksicilik yaparak dış dünyayla
temasa geçmesi ise yarışmanın Big Brother yarışmasıyla en temel farkını
oluşturmaktadır. Bireyler katılmaya hak kazandıkları BBG'yi kendilerini kanıtlama
fırsatı olarak görürken 30'lu yaşlardaki kadın yarışmacı bunu şöyle ifade etmektedir :''
Bir ipte bir mandal olabilmek için, çocuklarıma onların annelerinin de bir ipte bir
mandal olduğunu göstermek için burdayım.'' (Çelenk, 2005: 215). BBG'nin birinci
sezonunun ardından yarışmadaki yarışmacılar ''Orada Neler Oluyor?'' adıyla büyük
ödülü araba olan bir yarışmada tekrar buluşmuşlar, teknede mücadele vermişlerdir.
BBG yarışması 6 sezon devam ederken 1 ve 2. sezonları Show Tv'de 3-4-5-6. sezonları
ise Star Tv'de yayınlanmıştır. 6. ve son sezon Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Star
Tv'ye el koymasıyla yarıda kalmıştır (Binark ve Kılıçbay,2004). Binark ve Kılıçbay'a
(2004: 91) göre, BBG ile birlikte sıradan insanlıktan çıkıp bir yıldıza dönüşen bireyler
tele görsel kimliklerdir. Tele görsel kimlikler; geleneksel yıldız sisteminden farklı
olarak medyada görünürlüğe bağlı olarak oluşan geçmişi ve geleceği olmayan, sürekli
şimdide kurulan kimliklerdir (Binark ve Kılıçbay,2004: 91).
2009 yılında ise Türkiye'de yaşanan ''Biz Evdeyiz'' hadisesi 8 yıllık süreçte hiçbir
şeyin değişmediğini yaşanan onca olumsuz örneğin, bireylerin yarışmalar yoluyla
''şöhret'' olma sevdalarından bir şey kaybettirmediğini ortaya koymaktadır. ''Sahte BBG''
olarak adlandırılan hadise, ajanslar vasıtasıyla anlaşılan dokuz kızın bir eve tıpkı
''BBG''deki gibi kapatılması ve ulusal bir kanalda yayınlandıklarının onlara ikaz
edilmesiyle gerçekleşmiştir. Birincilik ödülü olarak 30 bin lira verilen sahte yarışmada
yapım ekibi tarafından kızlara, tanınmak ve birinci olmak istiyorsanız dedikodu yapın,
kavga edin, bikinili poz verin gibi telkinlerde bulunulmuştur. Sözde yapımcı; tüm
Türkiye sizi konuşuyor, röportaj yapmak için tüm gazeteler sıraya girdi, kanallar ve
yapımcılar peşinizde gibi vaatlerle yarışmacı kızları motive etmiştir. Tüm bu yaşananlar
ise kızlardan birinin kaza geçirip hastaneye kaldırılmasıyla gün yüzüne çıkmış kızlar
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kontör karşılığı bir internet sitesinde üye olanların izlemesi için onlara sunulmuştur.
(Karabıyık, 2017: 19-20). Yarışmacılar arasında bulunan 15 yaşındaki Antalyalı bir kız
daha sonra sorulan '' Neden katıldınız?'' sorusunu şöyle cevaplamaktadır: ''3 ay kalıp, 30
milyarı alacak kendi ayaklarımın üstünde duracak ve ABD'ye gidecektim.'' (Karabıyık,
2017: 24). 2 ay her istenileni yapan kızlar, imzaladıkları sözleşmede yalnız internet
yayını yazmasına karşın bunu okumayarak sadece verilen sözlere inanmış, ''ünlü'' olmak
ve çok para kazanmak amacıyla yapımcılar tarafından kendilerine telkin edilen çeşitli
davranışlarda bulunmuşlardır. Kızıyla doğru dürüst iletişim kuramayan, internette
izlediği görüntüler karşısında kayıtsız kalan anne, ulusal kanal umudunu yitirince
jandarmaya başvurmuş ve operasyon yapılmıştır. Adliyeye götürülürken anne; '' Biz
parasında değiliz, kızım yarışmaya katılırsa keşfedilir diye düşünmüştük ama bizi
aldattılar.'' diyerek hayal kırıklığını ifade etmiştir. Keşfedilmek uğruna iki ay her
istenileni yapan kızlar, kurtarıldıklarında da şikayetçi olmamışlar sadece uzun süre aynı
evde kaldıkları için sıkıldıklarını, bu sıkılmanın da ana sebebi olarak ise seyircilerin
olmamasını sebep göstermişlerdir (Karabıyık, 2017: 23-26).
İnsanların mahremiyetlerini gözler önüne seren ve ekranda küsleri barıştırma,
kayıpları bulma gibi misyonlara sahip olan Sinan Çetin'in sunumuyla Film Gibi (1999,
Show Tv) yine 2000'lerin başında Türkiye gündeminde yoğun bir şekilde tartışılan,
yüksek izlenme oranları elde eden bir Reality Show'dur. Kayıp kişilerin arandığı
program gerek beklenenlerin gelmesi umulan, açılması soluksuz beklenen kapısıyla
gerekse de fon müziğiyle (Gülpembe) izleyenlerin akıllarında yer edinmiştir. Daha
sonra Kaya Çilingiroğlu ve Deniz Uğur'un sunumuyla da ekranlara gelen program
2009'da hem ad hem de format değiştirmiş, Hayat Sineması adıyla yine Sinan Çetin'in
sunumuyla ekranlara gelmiştir. Programda dargın olan çiftler tüm mahremlerini,
sorunlarını izleyiciler önünde dökerek barışmanın yollarını aramakta, problemlerini
çözmek için uğraş vermektedir. Hayat Sineması Film Gibi'nin aksine kısa sürede ekrana
veda etmiştir. 2001 yılında Show Tv'de yayınlanan Dokun Bana programı yine
dönemin popüler bir başka yarışmasıdır. Programda kim en uzun süreli olarak arabaya
dokunmaya devam ederse büyük ödül olan arabayı kazanırken, televizyon başındakiler
ise arabanın sahibi olacak kişiyi merakla izlemektedir.
Türkiye'nin ilk uzun soluklu şarkı yarışması olan Popstar 2003 ''American Idol''un
Türkiye uyarlaması olarak göze çarpsa da yayınlandığı dönem itibariyle oldukça ses
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getirmiştir. Sunuculuğunu Gamze Özçelik ve Haldun Dormen'in yaptığı Popstar'da jüri
koltuğunda ise Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki oturmuştur.
''Türkiye Popstar'ını Arıyor'' sloganıyla çıkılan bu yolculuğu Abidin Özşahin birinci,
Firdevs Güneş ikinci, Bayhan Gürhan ise üçüncü olarak tamamlamıştır. Yarışmacılar
seslerinin ve görüntülerinin yanında hayat hikâyeleriyle de ön plan çıkarılmış,
izleyicinin oylarına talip olmuşlardır. Yarışmanın hem kazananları hem de diğer
yarışmacıları ise kısa süreli şöhretin ardından BBG mezunlarıyla aynı kaderi yaşamışlar
ve unutulmuşlardır. Birinci olan Abidin Özşahin ''Aşktan Yana'' albümünü yapmış fakat
beklenildiği üzere bir popstar olamamış en son bir başka Reality yapım olan Ütopya
(Tv8) programına yarışmacı olarak katılmıştır. Firdevs yarışmayı ikincilikle bitirmiş ve
yine bir süre sonra unutulmuş en son Popstar 2018'e konuk şarkıcı olarak katılmıştır.
Yarışmadaki en trajik hayat hikâyelerinden birine sahip olan Bayhan Gürhan ise
kendine has söyleyiş tarzı ile dönemin ''ikon''larından biri konumuna yükselse de
zamanla o da diğerleri gibi unutulmuş Kadıköy'de polisle çatışmış, gözaltına alınmış
(www.hurriyet.com.tr, Erişim Tarihi:23.01.2018) en son ise Zuhal Topal'la İzdivaç
(Fox Tv) programında gelin adayı Hanife’ye talip olarak tekrar gündeme gelmesine
karşın yine unutulmuştur. Popstar elemeleri sırasında kişilerle yapılan röportajlar da
aslında

kişilerin

yarışmayı

hayallerine

sıçrama

tahtası

olarak

gördüğünü

kanıtlamaktadır. 17 yaşındaki Büşra Zeren; ''Cihangir Koleji'nde ikinci sınıftayım.
Hayatta en büyük dileğim ünlü, şöhretli biri olmak. İnsanlar beni tanısın, beğensin
istiyorum. Şarkı söylemesem bile dizilerde oyuncu olurum.'' diyerek programa
katılmasının hayallerine ulaşmasına yardımcı olacağını ifade etmektedir. (Yıldırım,
2007: 97).
Yasemin Bozkurt'la Kadının Sesi, Serap Ezgü ile Sizin Sesiniz, İtirazım Var,
Şebnem Kısaparmak'la Paylaştıkça Yalnız Değilsiniz, İnci Ertuğrul ile Biz Bize,
Sabahların Sultanı Seda Sayan adlı kadın programları gündüz kuşağında hem
yayınlandıkları dönem itibariyle en çok izlenen hem de en çok eleştirilen programlar
olmalarıyla literatüre geçerken, 2007 RTÜK Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri
Araştırması'nda da bu durum kadın izleyicilerin yarısından fazla izlediği ama
beğenmediği programlar olmalarıyla da ortaya konmuştur (Özsoy, 2012: 59).
Programlarda diğer bazı gündüz tipi Reality Show'larda olduğu gibi aile içi sırlar ifşa
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edilmiş, şiddetli kavgalar yaşanmış ve tüm bunlar çocuk- yetişkin fark etmeksizin
milyonlarca seyirci önünde gerçekleşmiştir.
2005 yılının Nisan ayında Yasemin Bozkurt'la Kadının Sesi programına katılan bir
ailenin İzmir'de bulunan otomobiline ateş açılması sonucu bir kişinin hayatını
kaybetmesi, ardından Elazığ'da 14 yaşındaki bir erkek çocuğunun programa katılıp
ailesini rezil ettiği gerekçesiyle Birgül Işık'ı öldürmesi, bir gencin kaçırdığı kızın
annesinin programda kendisini suçlaması üzerine ölümünden Serap Ezgü'nün sorumlu
olduğuna dair bir not bırakarak ''Serap Ezgü beni programında sapık olarak gösterdi,
yargısız infaz yaptı onun yüzünden toplum içine çıkamaz oldum. Beni televizyonda el
aleme rezil etti. Ölümümden sadece Serap Ezgü sorumludur.'' diyerek intihar etmesi
sonucu program yayından kaldırılmıştır (Özsoy,2012: 59). Tüm bu yaşananlardan sonra
bugün Serap Ezgü Tv 8'de Gerçeğin Peşinde adlı programla adli vakaları açıklığa
kavuşturmaya çalışmaktadır
2011 yılında Tnt kanalında yayınlanan ''Frame Türkiye '' ise yine bir başka
tartışmalı Reality Show programı olarak Türk televizyon tarihindeki yerini almıştır. Altı
farklı şehirlerdeki alışveriş merkezlerine kurulmuş olan cam evlerde kendilerini internet
ve televizyon başındaki izleyicilerine izlettirmek için yarışmadaki 18 yarışmacı, en
önemli kuralın ''izlenmezsen elenirsin'' olduğu yarışmada kalabilmek için her şeyi
yapmaktadır. Kurulan internet sitesi sayesinde 7 gün 24 saat izlenebilen bu evlerde
yaşayanlar izlendikçe para ve SMS kazanmakta böylece yarışma açısından güçlü
konuma gelmektedir (Karabıyık, 2017: 27-28). Yayınlandığı dönem itibariyle oldukça
tartışılan Frame Türkiye'de diğer bir ilgi çekici nokta ise seyredilir olmak adına cam
evlerde yaşayan özellikle kadın yarışmacıların RTÜK sınırlarını zorlayan hareketleridir.
Yarışmanın ilerleyen günlerinde kadın yarışmacıların kalıp erkek yarışmacıların
elenmesi de bu durumu doğrulamaktadır.
Popstar türü ses yarışmalarının 9-10 yaşlarındaki çocukların yer aldığı versiyonu
olan ve şarkıcıların değil şarkıların yarıştığı ''Bir Şarkısın Sen '' 20 hafta boyunca
ekrana gelmiştir. Elenmenin olmadığı programın çocuk starları oldukça iyi reytingler
alsalar da bir süre sonra unutulmuş, ellerinde hayal kırıklığı kalmıştır. Yine yarışmaya
katılan ve okul masrafları yapımcılar tarafından karşılanan bir çocuğun Sabah
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gazetesine verdiği röportaj esasında tüm olan biteni en güzel şekilde açıklamaktadır :''
Sıradan bir hayat yaşamak istemiyorum.'' (Karabıyık, 2017: 40-46).
Bir diğer ilginç örnek ise 2009 yılında Kanal D'de yayınlanan Kocam Size Emanet
adlı yarışma programıdır. Yarışmaya katılan 5 kadın kocalarının beğenmediği,
değişmesini istedikleri tüm özelliklerini ekranları karşısında onları izlemekte olan
seyirciler

önünde

ifşa

etmekte,

üstüne

üstlük

eşlerini

1

günlük

kampa

göndermektedirler. Kendileri de ellerinde çay ve keklerle başka bir odada onları
izlemekte, yorum yapmakta, herkesin huzurunda onları eleştirmektedirler. Mutlu Evlilik
Okulu olarak adlandırılan eşlerin eğitim için gönderildiği merkezde ise kocalara; görgü
kuralları, giyim, dans, spor, bireysel gelişim, sağlıklı beslenme gibi eğitimler
verilmektedir (Karabıyık, 2017: 56-57). Aynı programın ataerkil versiyonu olan Böyle
Çok Daha Güzelsin'de (Tv8, 2016) ise bu kez kocalar eşlerinde değiştirmek istediklerini
milyonlar önünde haykırmakta, eşler gardırop, saç, makyaj, estetik
konusunda

eşlerinin

yönlendirmeleri

konusunda

konu

mankeni

müdahale
olup

jüri

değerlendirmesine girmektedir (Karabıyık, 2017: 58). Yine kadınların küçük
düşürüldüğü, cinsiyetçi diğer Reality Show'lar şunlardır; Güzel ve Dahi (Show
Tv,2007), Ah Be Güzelim (Atv, 2009), Mehmet Ali Erbil ile 50 Sarışın (Fox Tv, 2008).
Bilgi ağırlıklı olan bu programlarda kızların cehaleti izleyiciye sunulmakta ve reyting
getirmesi umulmaktadır (Karabıyık, 2017: 63).
Müge Anlı ile Tatlı Sert (Atv) adlı program bugün üçüncü sayfa kaynaklı Reality
Tv'nin en önemli örneğini oluşturmakta, sabah yayınlanmasına rağmen aldığı yüksek
izlenme oranlarıyla dikkatleri çekmektedir. ''Faili meçhul'' vakalardan ''faili meşhur''
vakalara geçişi başlatan Müge Anlı, vahşi bir şekilde kurban edilen kişilerin fotolarını,
mahremlerini, aile sırlarını katili bulmak adına açık bir şekilde izleyiciye sunarken izler
kitle hafta içi her sabah ortalama üç saat süren bir zaman diliminde ''Kim katil?''
sorusuyla muhatap olmakta, failin stüdyoya gelmeyen aile üyeleri ya da yakınlarından
şüphelenilmekte işin ilginç yanı bazı vakalarda katil stüdyoda izleyicilerin gözlerinin
içine baka baka pişkin bir şekilde yalan söylemekte, sır çözülene kadar herkesi
kandırmaktadır (Karabıyık, 2017: 77). Söz konusu olan olaylar arkası yarın kıvamında
ekran başındakilere sunularak izleyici devamlılığı sağlanırken, stüdyoda ağırlanan failin
yakınlarıyla faile yönelik her şey ekranda konuşulmaktadır. Müge Anlı bazı vakalarda
polislerin de programı izleyerek olayı daha kısa sürede çözdüğünü ifade etmektedir.
112

2017-2018 sezonu itibariyle Tv8 'de yayınlanan Yemekteyiz, her hafta değişen beş
farklı yarışmacının her akşam bir yarışmacının evine konuk olarak yemeklerini tadıp
puan vermesi üzerine kurulu bir Reality yarışmadır. Yarışmacıların 10 bin liralık ödülü
kazanmak uğruna yaptıkları dedikodular, kusur aramalar, kavgalar ve sınırsız eleştiriler
izleyicilere sunulmaktadır.
Bugün Ne Giysem (Show Tv, 2011), Bana Her Şey Yakışır (Kanal D, 2011) ve İşte
Benim Stilim (Tv8, 2014) adlı moda içerikli yarışma programlarında ise birbirinden
farklı tarza sahip yarışmacılar kendilerini jüriye ve izleyiciye beğendirmek uğruna hem
diğer yarışmacılara hem de kısıtlı olan zamana karşı mücadele etmektedir.
Yayınlandıkları dönemde hafta içi gündüz kuşağında uzun bir süreyi meşgul eden bu
programlar yarışmacıların büyük ödül uğruna sınırsız eleştiriye maruz kalmalarıyla
dikkat çekmiş yapımlardır. Bu tür programlarda giyim zevkinden öte tüketim hızı
beğenilmekte, sürekli trend olana eklemlenme önemli hale getirilmektedir (Karabıyık,
2017: 164). Tüketim ve daha fazla tüketim, sürekli tüketimin bir yaşam tarzı olarak
sunulduğu bu programlar izleyicilere ''bir lokma, bir hırka'' felsefesini bir kenara bırakıp
''mal enflasyonu''nun hakim olduğu bir yaşamda mutlu olan bireylerin günlük
mücadelelerini sunmaktadır.
Gelin Evi (Show Tv, 2015) adlı Reality yarışmada her gün bir yeni gelinin evine
misafir olan diğer yeni gelinler bir haftanın sonunda büyük ödül olarak belirlenen altın
ve bilezikler için mücadele etmektedirler. Ev sahibinin ikramları, çeyizi, ev eşyaları,
düğün videosu, nişan videosu, fotoğrafları, mobilya, yatak odası, yemek odası- mutfak
tasarımları diğer yarışmacıların ev sahibine vereceği puanın değerlendirme kriterleri
olarak konumlanmaktayken yine ev sahibinin hiç tanımadığı insanlara ve ekran
başındaki izleyicilere evinin en özel yerlerini açması mahremiyet unsurunun katlidir.
Yaşam şeklimizden, düşünce yapımıza kadar her alanda bir etkiye sahip olan bu
yapımlarla birlikte ilk başlarda çekinceyle yaklaştığımız bazı olaylar bugün bize sıradan
gelmektedir. Medyanın esas gücü dünya görüşümüzü şekillendirebilmesi, düşünce ve
fikirlerimizin temel kaynağı olabilmesi gerçeğinde yatmaktadır (Burton,1995: 14).
Türk televizyonlarına ilk defa 1993 yılında Haluk Bilginer'in sunumuyla Show
Tv'de ekrana gelen Sıcağı Sıcağına adlı programla merhaba diyen Reality yapımlar
2001 yılında yine Show Tv'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor ile büyük çıkış yakalamış
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ve o günden bu güne farklı adlarla birçok Reality yapım gerek gündüz kuşağında
gerekse de prime time'da Türk izleyicisine sunulmuştur. Reality Show'ların geleceğine
yönelik olarak ise bugün yapılabilecek en iyi tahmin izleyici isteklerine göre çeşitli
program birleşimlerinin yine izleyiciye sunulmasıyla kendini ''melezleşme'' yönünden
tekrarlayan bir dönüşümün olması yönündedir.

2.2. Reality Show Türleri
Reality Show'lar pek çok farklı televizyon program çeşidinin melezi olarak
televizyon içerikleri arasında konumlanmış durumdadır. Reality programlar tür
bakımından farklı farklı birçok televizyon program çeşidinden beslenebilmekte bazen
bir sürü televizyon programını kendi bünyesinde barındırmaktadır. Türkiye'de
yayınlanan Reality Show'lar çoğunlukla yabancı orijinli yapımların ülkenin içinde
bulunduğu şartlara göre kültürel, siyasi, ekonomik adaptasyona uğrayarak yayınlanması
şeklinde izleyiciye sunulmaktadır. Melez bir tür olmasının verdiği zorluklardan biri de
şüphesiz Reality Show'ların sınıflandırılması sorunudur. Tezin bu kısmında Reality
Show'lar; suç ve acil servis içerikli programlar, dizi-belgesel (Docu-Soap)-yaşam stil
programları, evlilik programları ve son olarak da yarışma programları olarak dört başlık
altında incelenecektir.

2.2.1. Suç ve Acil Servis İçerikli Programlar

Reality Show türü olarak suç ve kaza içerikli programlar Yıldırım'a (2007: 73) göre
ilk defa, Amerikan televizyonlarında Reality Show yapımlarının popüler olduğu 1987
yılında NBC adlı televizyon kanalında yayınlanan ''Unsolved Mysteries'' adlı yapımla
dikkatleri üzerine çekmiştir. Daha önceleri de dünya televizyonlarında buna benzer
yapımlar olmasına karşın ''Unsolved Mysteries''in 9 sezon yayında kalması topladığı
ilgiyi ortaya koymaktadır.
Suç ve kaza içerikli programların popüler olması ise 1980'li yılların sonuna denk
gelmektedir. Görece az performansla yakalanan yüksek ekonomik getiri başta ABD
televizyonlarında olmak üzere tüm dünya televizyonlarında bu televizyon formatlarının
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hızla benimsenmesine ve var olan formatlardan yeni formatlar üretilmesine neden
olmuştur (Yıldırım,2007: 73).
Yaşanan çeşitli kazaların ve acil olayların ana malzemesini oluşturduğu kaza
içerikli programlar Richard Kilborn'a göre acil servisler ya da kurtarma birimlerinde
çalışan görevlilerin cesaret ve kahramanlık öykülerini içermektedir (Kilborn, 2003'ten
aktaran Yıldırım,2007: 73-74). Bu tür formatların diğer ülkelere bu kadar hızlı
yayılmasının ve talep görmesinin diğer bir sebebi de hemen hemen her ülkeye
uyarlanma kolaylığıdır. Hiçbir ekstra spesifik özellik istemeyen acil servis- suç içerikli
programlar Dünya'nın her ülkesinde var olan meydana gelen kaza, suç, suçlu arama, acil
servislerde yaşananları izleyiciye sunarak merak öğesine dayalı sosyal yapıları
sayesinde yüksek izlenme oranları yakalayabilmektedirler.
Annette Hill (2005: 27) yaptığı çalışmada orta yaşa mensup ve düşük gelir düzeyine
sahip insanların izlediği suç ve kaza içerikli programların Amerika'da farklı demografik
sınıflardan izleyicileri de etkisi altına aldığını ortaya koymuştur. Bir diğer görüşe göre
bu programlar oldukça yüksek maliyetlerinden dolayı bazı ekonomik riskleri de
bünyelerinde barındırmaktadırlar. Yıldırım (2007: 74) bu duruma örnek olarak
İngiltere'nin BBC kanalında yayınlanan ''999'' adlı programı örnek vermekte ve
programın 45 dakikalık bölüm başı maliyetinin 100.000 sterlin olduğundan
bahsetmektedir.
Türe verilebilecek diğer bir örnek ise ''America's Most Wanted''tır. 20th Century
Fox tarafından yapılan ve 1988 yılından beri yayınlanan program, ABD Federal
Hükümeti tarafından aranan veya tutuklu listesinde yer alan tecavüzcü, gaspçı, katil,
uyuşturucu kaçakçısı gibi toplumdaki bireyler tarafından tehlike arz eden suçluların
yakalanması için halka bunların tanıtılması ve yine bunların aranması konularını
işlemektedir.
Türkiye'de ise acil servis içerikli diziler sıkça yapılmasına rağmen 112 Acil (Kanal
D,2014) Reality anlamındaki ender acil servis temalı programlardan biri olarak
görülmektedir. Sağlık içerikli Reality programlar olarak ise Feridun Kunak Show
(Kanal 7), Halit Yerebakan'la Doktor Geldi (Trt 1), Günaydın Doktor (Tv 8) adlı
yapımlar bu türe örnek gösterilebilmektedir.
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Ülkemizde Reality Show'un başlaması ve ilerlemesi anlamında büyük önem arz
eden suç içerikli programlar son dönemde ise evlilik programlarının yasaklanmasının
ardından bir dönem onların muadilleri olarak izleyiciye sunulmuş fakat kısa süre sonra
birçoğu yayından kaldırılmıştır. 2017-2018 televizyon sezonu itibariyle 10. sezonunu
kutlayan ve yüksek izlenme oranlarına sahip olan Müge Anlı ile Tatlı Sert (Atv) bu
tarzda Türkiye'nin önemli yapımlarından biri konumundadır. Yine dönem itibariyle
Balçiçek İlter'le Olay Yeri (Star Tv), Seda Sayan'la (Show TV ), Gerçeğin Peşinde (Tv
8) gibi programlarda da suç ve suçlu konuları izleyiciye sunulmaktadır.

2.2.2. Dizi- Belgesel (Docu- Soap), Yaşam Stil Programları

Gözetleme Show'ları da denilen bu tür, gözlemci-belgesel ve pembe dizi
oyunculuğunun bir bileşimi olarak ''Fly on the Wall'' belgesel olarak adlandırılmaktadır
(Yıldırım,2007: 74). 1990'ların ortalarında ''docu soap'', ''soap- docs'', ''reality soap''
adlarıyla popüler olan Reality Show'un bu türü bugün Amerika televizyonlarında sıkça
karşılaşılabilecek programların başında gelmektedir. Kendini teşhir ederek para kazanan
bireylere ya da sıradan insanlara karşın onları legal olarak gözetleyerek hem ötekini
merak etme güdüsünü tatmin eden hem de bundan zevk alan seyirci konumundaki birey
bu türün iki ana öğesi konumundadır.
1973 yılında PBS'de yayınlanan ''An American Family'' ve 1974 yılında BBC'de
yayınlanan ''The Family'' dizi- belgesel türü Reality Show'ların öncüleridir (Hill,2005:
27). Televizyon endüstrisi analiz uzmanı olan William Philips'e göre dizi- belgeseller
çok köklü bir geçmişe sahip değildir ve bir saman alevi gibi bir anda parlayıp kısa
zamanda kaybolabilmektedirler (Hill,2005: 28).
Yurtdışında özellikle dizi- belgesel anlamında Paris Hilton 2000'li yılların başında
başarılı işlere imza atsa da bugün Kardashıan- Jenner ailesi son yıllarda yaptıkları
birden fazla dizi-belgesel ile Amerikan televizyonlarında boy göstermektedir. 2003
yılında yayınlanan Paris Hilton ve Nicole Richie'nin başrolünde olduğu ''The Simple
Life'' ile 2007 yılında E! televizyonunda başlayan ''Keeping With Up Kardashians'' bu
türün son dönemlerdeki önemli yapımları olarak gözükmektedir.
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Paris Hilton'un içinde yer aldığı diğer dizi-belgesel- yaşam stil programları
şunlardır: Paris Hilton's My New BFF (2008-MTV), Paris Hiltons's My British Best
Friend (2009-ITV2), I Want To Be a Hilton (2005-NBC), The World According to Paris
(2011- Oxygen) (https://www.google.nl, Erişim Tarihi:22.01.2018). Kardashian- Jenner
ailesinin içinde yer aldığı dizi-belgesel- yaşam stil programları şunlardır: Kourtney and
Kim Take New York (2011-E!), Kourtney and Kim Take Miami (2009-E!), Life of
Kylie (2017-E!), Khloe&Lamar (2011-E!), I am Cait (2015-E!), Kris (2013-Fox),
Kourtney and Khloe Take The Hamptons (2014-E!) (https://www.google.nl, Erişim
Tarihi:22.01.2018).
Türün ABD kökenli diğer bazı örnekleri başlangıç tarihleri ve yayınlandıkları
kanallarla birlikte şunlardır: Girls of the Playboy Mansion (2005-E!), Candidly Nicole
(2014- VH 1), Fashion Star (2012- NBC), Living Lohan (2008-E!), Mrs.
Eastwood&Company (2012-E!), Rob&Chyno (2016-E!), Stewarts & Hamiltons (2015E!), Shahs of Sunset (2012, Bravo), Famuously Single (2016-E!), Wags Miami (2016,
E!), Rich Kids of Beverly Hills (2014- E!), Total Bellas (2016-E!), The Real
Housewives of Beverly Hills (2010-Bravo), EJ NYC (2016-E!), The Real Housewives
of Atlanta (2008- Bravo), The Real Housewives of Orange Country (2006- BravoSlice), Eric&Jessie: Game On (2013), The Bad Girls Club (Oxygen,2006)
(https://www.google.nl, Erişim Tarihi:22.01.2018). Airline, Airport An American
Family (1974), Slyvania Waters (1992), The Real World (1992), Road Rules (1994),
The 1900 House (1999), Starting Over (2003), The Anna Nicole Show (2002), The
Osbournes (2002), The Surreal Lıfe (2003) ise diğer örneklerdir.(www.knowledgerush.
com'dan aktaran Serttaş Ertike,2010:167-169).
Dizi belgesel olarak adlandırılabilecek yapımların Türkiye örnekleri olarak
Sosyetik Ev Hanımları (Kanal D, 2018) ve Dünya Güzellerim (Show Tv, 2017)
programları gösterilebilmektedir.
Yaşam stil şovları ise bir insanı ya da nesneyi yeni baştan yaratma, dış özelliklerini
çeşitli müdahalelerle düzeltme gibi temalara sahiptir. Baştan Yarat (Make Over)
programları başta olmak üzere bu kategoride; yemek pişirme içerikli, giyim, ev
dekorasyonu, cerrahi estetik müdahalelerin olduğu programlar yer almaktadır
(Yıldırım,2007: 75). Türkiye'de ise moda yarışmaları, moda tavsiye programları,
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katılımcılarına basit cerrahi-estetik müdahaleler sunan programlar, ev dekorasyonu
yenileme programları bu türün örnekleri olarak görülmektedir. Bu programlardan
bazıları şunlardır: Pelin Karahan'la Nefis Tarifler (Show Tv), Turgay Başyayla ile
Lezzet Yolculuğu (Show Tv), Sahrap'la Anadolu Lezzetleri (Kanal D), Bana Her Şey
Yakışır (Kanal D), Nursel'le Evin Tadı (Kanal D), Tülin Şahin'le Moda (Star Tv), Vahe
ile Evdeki Mutluluk (Star Tv), Arda ile Omuz Omuza (Tv8), Arda'nın Mutfağı ( Tv8),
Gardırop Savaşları (Fox Tv), Stil Avcıları (Fox Tv), Böyle Çok Daha Güzelsin (Fox
Tv).
Türk televizyonlarına bugün bakıldığında '' Dizi- Belgesel (Docu- Soap), Yaşam
Stil Programları'' başlığına ait daha çok yemek kısmen moda ve ev dekorasyonu
programlarının izleyicilerin beğenilerine sunulduğu görülürken bir ünlünün yaşamına
bizi abone etme en temel amacını taşıyan ''Keeping With Up Kardashians'' tarzı
programların ise olmadığı görülmektedir. Kardashıan'ların özel hayatlarının bir kısmını
ekrana getiren bu ve bunun gibi programlar onların ünlerini arttırırken öte yandan ise
özel hayatlarını metalaştırıp izleyiciye reyting karşılığında sunmaktadır. Bu ise Türk örf
ve adetleri düşünüldüğünde sakıncalı bir durum olarak gözükmekte bugün bu tür
programların Türk televizyonlarında ünsüz-ünlü denemeleri olmasına karşın yayın
hayatları çok da uzun süreli olamamaktadır.

2.2.3. Evlilik (İzdivaç) - Randevu Programları

Türkiye'de Evlilik (İzdivaç) programları olarak adlandırılan bu Reality Show türü
yurtdışında daha çok randevu-flört programları gibi adlarla anılmaktadır. Türün ilk
örneği ABD'de 1965 yılında yayınlanan ''The Dating Game''dir. Program, programa
katılan üç hem cins adayın kendisini seçici durumundaki bireye tanıtmasının ardından
paravanla bölünmüş stüdyoda sorulan sorular yardımıyla hem seçici hem de seçilen
konumunda olan kişilerin birbirini tanıması ve en sonunda seçici tarafından üç adaydan
birinin seçilmesine, yemeğe çıkarılmasına dayanmaktadır. İngiltere'de yayınlanan
''Blind Date'', Avustralya'da yayınlanan ''Perfect Match'', Türkiye'de ise 1990'lı yıllarda
Nursel

İdiz’in

sunumuyla

ekrana

gelen

''Saklambaç''

The

Dating

Game'in

uyarlamalarıdır (Karaman, 2016: 80). Daha sonraki yıllarda Mehmet Ali Erbil'in farklı
sezonlarda farklı kanallarda sunduğu Aşk Olsun (Show Tv), Ya Şundadır Ya Bunda
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(Atv), Açıl Susam Açıl (TNT) gibi programlar The Dating Game'in yakın dönem
Türkiye uyarlamaları olarak göze çarpmaktadır. Türkiye'de ise 1993 yılında Kanal 6'da
yayınlanan Evcilik Oyunu türün ilk örneği olarak konumlanmaktadır.
The Dating Game 1973'te ABC kanalı tarafından yayından kaldırıldıktan sonra
başka kanal ve ülkelerde benzer format farklı adlarla yayınlanmaya devam ederken,
ABC kanalı yine flört-randevu temalı erkek seçicilerin 25-30 kadın aday arasından eşini
seçmesi en genel temasına dayalı ''The Bachelor'' ve daha sonra da aynı formatın kadın
seçicili versiyonu olan ''The Bachelorette'' adlı programı izleyiciye sunmuştur (Eren,
2012: 55). Format Amerika'da yoğun beğeniyle karşılaşmış ''The Bachelor'' 22 sezon
devam ederken ''The Bachelorette'' ise 13 sezon boyunca Amerikan halkıyla
buluşmuştur.
Türkiye özelinde Reality Show örneği olarak evlilik programlarını 29 Nisan 2017
tarihinde yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasaklanana
kadar üç dönem halinde incelemek mümkündür. Evlilik programları adına erken dönem
olarak Evcilik Oyunu ve Saklambaç birinci dönemi oluştururken, BBG tarzı gelinkaynana-damat evlilik programları ikinci dönem ve nihayet Esra Erol'la başlayan Dest-i
İzdivaç tarzı programlar üçüncü dönemi oluşturmaktadır. Karabıyık'a (2017: 13) göre
izdivaç programları, gerçek karakterlerle gerçeği kurgulayarak arkası yarın kıvamında
izleyiciye sunulan bir nevi pembe dizidir.
Reality Show'ların melez bir tür olması ve kolayca kopyalanabilme özelliği
Türkiye'de BBG sonrası dönemde de kendisini göstermiş ve BBG-evlilik tarzı
programlar aldıkları yüksek reytingler sebebiyle ekranda geniş yer tutmuşlardır.
Programlarda, evlerde dış dünya uyaranlarından uzak bir şekilde elenmeden evlenmeye
çalışan adaylar, gelin-kaynana-damat ilişkiler ağında evliliğe ilk adımlarını her anlarını
izleyen kameralar önünde atarken, Türk izleyiciler ise ikinci izdivaç dönemine
''merhaba '' demiştir.
2002 yılında Atv' de yayınlanan Gelin Mi Kaynana Mı? adlı programla BBGevlilik tarzı programlar başlamıştır. (Köseoğlu, 2012: 64-67). 2003 yılında Ebru Akel'in
sunumuyla Show Tv'de başlayan ''Ben Evleniyorum'' adlı yarışma özellikle Caner ve
Tülin karakterleriyle dikkatleri üzerine çekerken, 2004 yılında yine Ebru Akel'in
sunumuyla Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Olur Musun? adlı evlilik119

yarışma programı hem içerisinde barındırdığı karakterle hem de dönem itibariyle
yakaladığı izlenme verileriyle Türk televizyonculuğu tarihine adını yazdırmıştır.
Kaynana Semra Türk'ün gelin adaylarına yaptıkları, hırçın tavırlarıyla birlikte oğlu Ata
Türk'e söylediği ''Aşık olduğunda ben sana haber veriririm. '' lafı izleyenlerin
akıllarında yer edinmiştir. Damat adayı Ata program bittikten bir süre sonra ise yüksek
doz uyuşturucu kullanmaktan dolayı hayata gözlerini yummuştur (www.hurriyet.com.tr,
Erişim Tarihi:01.02.2018). Semra Hanım kimileri tarafından ''milli kaynana'' unvanını
kazanmış ve oğlu Ata'nın ölümünün ardından bile ekranlardan uzak kalamamış, kamera
ışığıyla bir kere muhatap olduktan sonra normal hayata dönmenin zor olduğunu her
fırsatta dile getirmiştir (Karabıyık, 2017: 9). Yarışmanın izleyiciler açısından önemi şu
örnekle daha iyi anlaşılabilmektedir. Avrupa Birliği'ne giriş için müzakere kararının
alınacağı toplantıyı Brüksel'den birçok televizyon kanalının canlı yayınlarla verdiği 17
Aralık akşamı ''Gelinim Olur Musun?'' son bölümüyle AB izleyici grubunun %78'ini
kendine çekmiştir (Serim,2007: 294).
Ebru Akel bugün tıpkı bugün Esra Erol'un yakaladığı illüzyonu o dönemde
yakalamış, BBG-evlilik tarzı programların olmazsa olmaz unsuru haline gelmiştir.
Akel'in gerçekleştirdiği evlilik programları ve kanalları şöyledir: Ben Evleniyorum
(2003- Show Tv), Gelinim Olur Musun? (Show Tv, 2004), Size Anne Diyebilir Miyim?
(Kanal D, 2005), Gönüllerde İkinci Bahar (Kanal D, 2005).
Diğer yarışma-evlilik tarzı programların yıllara göre dağılımı ise şöyledir
(Köseoğlu, 2012: 64-67): Gelin Mi Kaynana Mı? (Atv, 2002), Ben Evleniyorum (Show
Tv, 2003), Biz Evleniyoruz (Show Tv,2004), Bir Prens Aranıyor (Show Tv,2005),
Kalplerde İkinci Bahar (Show Tv, 2005), Evlilik Telaşı (DMax, 2008), Nikahta
Keramet Vardır (Show Tv, 2010), Gelin Duymasın (Star Tv, 2011).
2007 yılında Flash Tv'de Esra Erol'un sunumuyla başlayan '' Dest-i İzdivaç'' hem
formatı hem sunucusu hem de adayları-izleyicileri ile Türkiye'nin son 10 yılında
Survivor'la birlikte en çok konuşulan iki reality formatından biri olmuştur. Türk örfadetlerine göre düzenlenen ilk evlilik programı temasına sahip program ''görücü usulü''
evlilik odaklı bir formata sahipken yaratım aşamasında randevulaşma temasından uzak
durulmuştur. Her şey kamera önünde yaşanmış izleyiciler ise bir ilişkiye üçüncü olarak
katılmanın, en mahrem sırları öğrenmenin, zaman zaman yaşanan ilişkide sorunlara
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üzülüp zaman zaman ise ilişkideki mutlu anlara sevinmenin verdiği duygu durumları ile
bu programla başlayan ve yaklaşık 10 yıl devam eden ''Türk Televizyonlarında İzdivaç
Programları'' döneminin en önemli faktörleri olmuşlardır. Esra Erol daha sonra Star
Tv’ye transfer olup ''Esra Erol'la İzdivaç''ı yaparken, Fox Tv'de ''Su Gibi (2008)'' adlı
izdivaç programı yayın hayatına merhaba demiştir. 2009 yılında ise Esra Erol Atv'ye
transfer olmuş ''Esra Erol'da Evlen Benimle'' adlı programla izleyici karşısına çıkmış,
Star Tv'de bıraktığı yeri kanal yönetimi '' Zuhal Topal'la İzdivaç'' programıyla
doldurmuştur. Daha sonra Atv'den Fox Tv'ye transfer olan Esra Erol 2015 yılında son
bir kez daha Atv'ye transfer olmuş, Fox Tv'de onun yerini yine ve son kez Zuhal Topal
doldurmuştur. Son dönem izdivaç programlarına eklenen bir diğer program ise Star
tv'de başlayıp Show TV'ye geçen Seda Sayan ve Uğur Arslan'la ''Evleneceksen Gel'' adlı
programdır. İzdivaç programları 29 Nisan 2017' de yayınlanan 690 sayılı KHK ile
kaldırılana kadar yayın hayatına gündüzlerimizin dest-i izdivacına talip olarak devam
ederken dönem dönem de olsa Flash Tv, Atv, Star Tv, Show Tv, Fox Tv, Tv8, Tv2 adlı
kanallarda farklı farklı adlarla izleyicinin beğenilerine sunulmuşlardır.
Esra Erol, izdivaç programlarının Türkiye yolculuğunda önemli figürlerden biri
olarak konumlanmaktadır. Daha erken dönem örnekleri olmasına ve çok izlenmelerine
karşın Dest-i İzdivaç programları 2007 yılında başladıkları televizyon yolculuğuna her
geçen gün daha da fazla izlenme ve program sayısında yaşanan artış ile devam etmiştir.
Bu yükseliş bir evlilik ''ikonu'' olan Esra Erol'un aldığı ücretlerle de gözler önüne
serilmektedir. 2007 yılında Flash Tv'de dokuz bin lira ücretle program yapan Erol son
transferini yaptığı Atv'den ayda aldığı 2 milyon 200 bin lira maaş ile hem sunucu hem
de program bazında Türkiye rekorunu kırmıştır (www.cumhuriyet.com.tr, Erişim
Tarihi:01.02.2018).
Canlı yayında kendilerini tanıtarak ''eş arama'' amacında olan adaylar gerek
televizyon başında gerekse de ''loca'' diye adlandırılan stüdyonun konuk bölümünde
taliplerini arayan diğer kişilere seslenmekte ve elektrik almaları, birbirlerini
beğenmeleri halinde evlilik adayları ''çay içmeye'' giderek birbirlerini tanımaya
çalışmaktadırlar. Kimi izdivaç programlarında stüdyoda konuk olarak bulunan psikolog,
astrolog, avukat gibi bilirkişiler kendi uzmanlık dallarınca adaylara yardımcı olmaya
çalışırken, adayları çeşitli açılardan değerlendirmektedirler. Esasen izdivaç programları
eskinin mahallelerinde çöpçatanlık görevini yürütenlerin postmodern görünümünden
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başka bir şey değildir. Fakat yine bazı izdivaç yapımlarını bu kadar da yalın, iyi niyetli
olarak tanımlamak mümkün değildir.
Vural'a (2010: 46) göre geleneksel kültürün aile ve evlilik kurumu ile ilgili
öğretileriyle örtüşmeyen bu programlar daha ziyade modernitenin vurgularının saydam
bir kurmaca içinde ve yine geçici medyatik şöhretler olarak tanımlanabilecek aktör
kişilikler üzerinden yapıldığını göstermektedir. Programlarda bir süre sonra magazin
unsuru kazandırılan insanların mağdur rolünü üstlendikleri hikayeleri tüketilmek üzere
izleyiciye günlük olarak sunulmaktadır. Lütfi Sezen yaptığı araştırmada Türkiye'de
evlilik biçimlerini 33' e ayırmıştır. Bunlardan birisi de televizyon evliliğidir. Yine
Sezen'e (2005: 193) göre televizyon evliliği bazı televizyon kanallarınca yürütülen
reyting amaçlı bir evlenme biçimidir.
Evlendirme programları zamanla diğer Reality Show'larda da olduğu gibi kendi
şöhretlerini yaratırken yine bir süre sonra bunlardan kaynaklı reyting kazanımı
sağlamış, hayatın bir yansıması olarak kendini konumlandırmıştır (Nüfusçu ve Yılmaz,
2012: 28). Zamanla izlenme oranlarının da yüksekliğiyle doğru orantılı olarak
toplumdaki bazı bireyler arkadaşlarıyla adayların geleceğini tartışmış, dedikodularını
yapmış yine evlilik adayları üzerine sohbetler edilmiş programlar bir nevi sosyalleşme
aracı konumuna yükselmiştir. Programlarda orkestra kullanımı, aniden gelen aşk
itirafları, kavgalar, tartışmalar, ayrılıklar- barışmalar, evlenme teklifleri, nikâhlar arkası
yarın tadında ilişkiler izleyicileri etkileyen yönler olarak konumlanmaktadır.
İzdivaç programı kültürünün yaratıcısı olan Flash Tv Esra Erol'un diğer kanallara
transferi sonrasında yine başka sunucularla evlilik programlarına devam etmiştir.
Örneğin Sinem Yıldız'ın sunduğu ''Ne Çıkarsa Bahtına'' adlı izdivaç programı sabah
09.35’te başlayıp 5 saatlik bir zaman diliminde izleyenlerine hitap etmektedir. Yine
diğer bir ilginç durum ise Türk televizyonları tarihinde reyting ölçümünün başladığı
günden beri gündüz kuşağında yayınlanıp da gün birinciliği olan ender programlardan
biri de yine bir izdivaç programıdır. Aylar öncesinden tanıtımına başlanan ''Ali ÖzbirEsra Erol'' nikâhının canlı yayında kıyıldığı bölümüyle Esra Erol'da Evlen Benimle
(Atv) izdivaç programı 2 Temmuz 2010 tarihinde hem AB'de hem de Total'de gün
birincisi olmuştur (www.medyaradar.com, Erişim Tarihi:02.01.2018).
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İdeal eş, ideal anne, güvenilir, samimi, doğruluk timsali gibi ünvanlarla seyircileri
tarafından canlı yayınlarda takdir edilen Esra Erol, programda gerçekleştirdiği akülü
sandalye kampanyası, programa gelen çocuk yaşta evlendirilmiş 15 çocuk gelini konu
alan ve geliriyle yine kendisinin başlattığı ''Umut Evleri'' projesine destek olmak gibi
projelerle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. Diğer tüm evlilik programlarından farklı
olarak Erol izleyicilerine yine onları da ortak ederek sunduğu sosyal sorumluluk
kampanyalarıyla da ötekilerden bu yolla farklılaşma yoluna gitmiştir. Kara Duvak isimli
kitabının önsözünde programa katılmak için yüzlerce telefon geldiğini belirten Esra
Erol her sene 30 bin civarında da kişinin program katılmak için başvuru yaptığını
belirtmektedir (Erol, 2012).
Televizyona çıkıp gözükmek, ünlü olabilmek için tüm mahremiyetini halka
sunmaya gönüllü birey evliliği, aşkı, sevgiyi sadece bir aracı olarak kullanmaktadır. Bir
süre sonra izdivaç programları televizyona çıkmanın en kolay yolu olarak görülmeye
başlanmış, çoğunlukla evlenmek yerine ünlü olmak, ''İnstagram'da takipçi kazanmaya''
gelen adaylarla dolmuştur. Ekrana çıkmak için basamak olarak kullanılan bireyle
basamak olarak kullanan bireyin yan yana locada oturması ise Karabıyık'a (2017: 12)
göre asıl izlenmeyi sağlayan unsur olarak gözükmektedir. ''Elektrik aldın mı?'', ''Evin,
araban var mı?'', ''Sigortan var mı?'', ''Maaşın ne kadar?'' sorularına sıklıkla maruz
kalınan izdivaç programlarında bireyler evlenmek için hazır adaylar gelmeye
başlamışken bari en iyisi olsun düşüncesiyle günler günler boyunca televizyonda
gözükmekte izleyiciler ile aralarında bir bağ oluşmaktadır. Cast ajanslarından seçilen
diğer evlilik adayları ise reklam ya da dizi sektörü tarafından keşfedilmek amacıyla
programların maaşlı elemanları olarak kendilerini ve karakterlerini editoryal kadroya
teslim etmekte sakınca görmemekte, kendilerinden verdikleri taviz boyutunda ekranda
kalmaktadırlar (Karabıyık, 2017: 13). Utanma duygusunun yitirilmesini, mahremiyetin
ortadan kalkmasını cesaret olarak pazarlayan izdivaç programları aynı zamanda
''insanlığı hoşuma gitti'' temel düşüncesiyle zengin bireylere hücumu gözler önüne
sermektedir (Karabıyık, 2017: 110-112).
Doğa Kılcıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Kamerayla İzdivaç adlı belgeselde
röportaj veren Esra Erol'la İzdivaç (Star Tv) programının yönetmeni izdivaç
programlarıyla alakalı şu değerlendirmeleri yapmaktadır:'' İnsanların bizi izlemelerinin
en büyük sebebi bizde hayatlarından bir parça bulmalarıdır. Yalnız insanlara arkadaş
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oluyoruz, biz olmasak belki depresyona girebilirler. Benim evimde televizyon yok,
yetişmekte olan iki çocuğum var. Her gün eşimin veya çocuklarımın oturup televizyon
başında benim ne yaptığımı seyretmeleri hayatlarını felce uğratır. Benim programımı
izleyeceği yere gitsin, gezsin tozsun, alışverişe gitsin.'' Yine belgeselin bir bölümünde
izdivaç programlarında sıklıkla tribünlerde yer alıp çiftler hakkında yorum yapan orta
yaşlı bir kadın ise; ''Bizim işimizde zaten biraz yalan üzerine.'' diyerek izdivaç
programları hakkında önemli bir noktaya dikkat çekmiştir.
Yurtdışında yayınlanan evlilik-randevu-flört programlarından bazı örnekler
şöyledir: Who Wants to Marry Multı- Millionaire (2000), The Fıfth Wheel (2001),
Temptation Island (2001), Elimidate (2002), Bachelorettes in Alaska (2002), Avarage
Joe (2003), For Love a Money (2003), Would Like to Meet (2002), Cupid (2003),
Married

By

America

(2003),

My

Big

Fat

Obnaxious

Fiance

(2004)

(www.knowledgerush.com'dan aktaran Ertike Serttaş, 2010:168). Excused (2011), Extreme Dating (2002), Chains of Love (2001), Love Connection (1983), Who Wants to
Date a Comedian (2011), Next (2005), Tail Daters (2002), For Love or Money (2003),
Date My Ex:Jo&Slade (2008), Daisy of Love (2009) (https://www.google.nl, Erişim
Tarihi:22.01.2018).
İzdivaç programları yayınlandıkları 3 ayrı dönemde de Türkiye'nin en çok izlenen
Reality Show'ları olup hemen hemen her hanede karşılık bulmuşlar ve ''evlenmeyen''
evlenme adaylarına yayında kaldıkları süre boyunca şöhret kazandırmışlardır. Fakat
KHK ile yasaklanmalarının ardından geçen süre de göz önünde bulundurulduğunda
bugün bu şöhretin diğer tüm Reality Show mezunlarında olduğu gibi geçici olduğu
neredeyse hiçbirisinin elde ettiği popülerliği elinde muhafaza edemediği görülmektedir.
Öte yandan tamamen kurmaca olduğu iddaa edilen ve daha sonraları gerek
yapımcılarının gerekse de yarışmacılarının söylemleriyle de kurmaca olduğu
doğrulanan yapımlarla izleyiciler kandırılmış, günlerce ekran başında çiftlerin evlenme
ihtimalleri üstüne hayaller kurmuş, duygulanmış hatta üzülmüş olan seyirciler ümitlerini
yapımların sezon finallerinden sonra diğer sezonlara taşımıştır.
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2.2.4 Bir Reality Show Örneği Olarak Yarışma Programları
Dünya'daki ilk yarışma programı 1930'lu yıllarda İngiltere'de bir radyo kanalında
yayınlanan Original Amateur Hour'dur (Salbacak,2004: 37). Yonatma'ya (2008) göre
Türkiye'nin ilk yarışma programı İTÜ TV'de Halit Kıvanç ve Vural Tekeli'nin sunduğu
'' Talih Kuşu'', TRT'nin ilk yarışma programı ise 1969 yılında yayına başlayan ve yine
Halit

Kıvanç'ın

sunduğu

''Bildiklerimiz,

Gördüklerimiz,

Duyduklarımız''

dır.

(Altunay,2009: 57).
Yarışma programları temelde Quiz(Bilgi) ve Game- Show (Oyun-Eğlence) olarak
ikiye ayrılırken game show olarak tanımlanan alt tür ise 1940'larda radyoda başlayıp
televizyona geçiş yapan Pantomime Quiz’den, The Prize is Rıght (1950), Giants Sleep
(1950), Jeopardy (1960), Hollywood Squares (1960) ve nihayet 1975'te televizyon
tarihinin en popüler yarışması olan Whell of Fortune'a kadar uzanan bir yapıda
gelişmiştir (Salbacak,2004: 37). Yaylagül' ün (2004: 100) verdiği bilgiye göre ise
1940'lı yıllarda radyodan televizyona geçiş yapan yarışmaların ilk örnekleri The Brainst
Trust ve Have a Go'dur. McQueen (1998), 31 Mayıs 1938'de BBC'de yayınlanan
''Spelling Bee''nin televizyonda yayınlanan ilk yarışma olduğunu ve bu yarışmanın
yarışmacıların harfleri doğru telaffuz etmesi üzerine kurulu olup ekran açısından çok da
başarılı bir örneği teşkil etmediğini söylemektedir (Altunay,2009: 50).
1970'lerden itibaren Türkiye'de popüler hale gelen yarışma programları 90'larla
birlikte özel radyo ve televizyon kanallarının sayısında yaşanan artışla birlikte, içerik
sıkıntısı çeken özellikle yeni kurulmuş televizyon kanallarının kurtarıcısı konumunda
olmuş, izleyiciye sunulmuştur. TRT'de genellikle bilgi ağırlıklı olan yarışmalar özel
kanallarda ise şans, eğlence temaları üzerine kurulmuştur (Salbacak,2004: 37).
2001 yılında Show Tv'de yayınlanan BBG ile ise ilk gerçek anlamlı yarışmaReality Show programı yapılmış olup, program bugün Survivor ile hâlihazırda devam
etmekte olan Reality yarışmalar dönemini başlatmıştır. Ayaşlı'ya (2006: 74) göre
tamamen toplumun röntgencilik açlığını gidermeye yönelik olan bu programlar, kişisel
ilişkiler ve tercihleri metalaştırmış program paketinin pazarlanan bir bölümü haline
gelmiştir. Yarışmalar kısa sürede yarışmacıların topluma kendilerini beğendirme yarışı
hailine dönüşmüş, bir kısım yarışmacılar popüler olmuş ancak kısa bir süre sonra sona
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eren bu popülerlik ''kazanan'' konumunda olan bireyi başlangıçtan daha da yalnız
duruma getirmiştir. Skandal ve kavgalarla etrafı çevrilmiş olan bu adını duyurma
telaşına bir de en kötü televizyonda görülüp diğer yapımlarda da yer alma isteği de
eklenince yarışma programlarının başvuru aşamasında yaşanan uzun kuyruklar her
geçen gün daha da artar hale gelmiştir. Özü itibariyle tüm bu yaşananlar basit bir değiş
tokuşa dayanmaktadır. Yarışmacı-katılımcı yapım ekibine tüm mahremiyetini, özel
hayatını, zaaflarını sunarken bunun karşılığı olarak ünlü olma, sosyoekonomik olarak
sınıf atlama gibi beklentilere girmektedir. Böylece bireyin duygu, düşünce, yaşam
hikayesi ve kişilik özellikleri takas değeri kazanmış, metalaşmıştır. Üstelik yarışmacı
adayları bir de bir seri halinde devam eden yarışmaların daha önceki sezonlarında
yarışan yarışmacıların kazandıkları şöhretleri, sahip olduklarında yaşanan artışı
gördüklerinde akıllarında olan soru işaretleri de kalkmakta, önceki yarışmacılar
şimdinin adayları için bir illüzyon görevi üstlenmektedir. Yarışmalara daha sonra
katılanların daha öncekileri taklit etmesi de bu durumu doğrulamaktadır. Reality
yarışmalarda göze çarpan diğer bir unsur ''ya benim gibi düşün ya da yok ol''dur.
Ötekileştirme ve gruplaşma bu doğrultuda yaşanan sert tartışmalar programlar için birer
seyirlik malzemeden öteye gidememektedir. Mutlu'ya (1995: 41) göre gerilim yarışma
türündeki programların izlenmesinde büyük etkenlerden biri olarak konumlanmaktadır.
Reality yarışmalar dünden bugüne kanallar için asıl programlarından başka gündüz
kuşağı yapımlarını da zaman zaman beslemektedir. Bir önceki bölümde yaşananların
değerlendirilmesi, sonraki bölümler için öngörülerde bulunulması en genel temalarına
sahip programlar ''prime time''da güçlü olan programın izleyicisinin gündüz kuşağında
da kanala transferini hedeflerken diğer yandan da çeşitli sebeplerden ötürü bir önceki
bölümü izleyememiş olan izleyiciler için de seriyalliğin oluşmasında da katkı
sağlamaktadır. Örneğin; Tv 8'de yayınlanan Survivor 2018 gündüz kuşağında yine
Tv8'de yayınlanan Survivor Panorama programıyla desteklenmekte haftanın yedi günü
izleyiciyle buluşan programda yarışmacılar ve yarışmalar yine adadan elenen
yarışmacılar ve diğer sezonlarda ''Survivor'' olmuş eski yarışmacılarla analiz
edilmektedir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesinin düşük olması ve
toplumun büyük bir çoğunluğunu alt-orta sınıfın oluşturması televizyon izleme
oranlarını yükseltmekte, televizyon içeriklerini bu doğrultuda şekillendirmektedir
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(Dursun ve Evirgen, 2014: 130). Bugün bilgiye dayalı yarışma programlarından ziyade
Türk televizyonlarında şansa dayalı ve fizik kuvvete dayalı yarışma programlarına yer
verilmektedir. Böylece herkese şans doğmakta bilgiyi bilmek için geç kalmış bireyler
ve/veya bilgi sahibi olmak için çabalamayan bireyler de ümitlenmektedir. Örneğin;
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasından az bir miktarla dönecek olan Ahmet Bey
Var Mısın Yok Musun adlı yarışmada şansının yaver gidip doğru kutuyu seçmesiyle
birlikte 500.000 lira kazanma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Yarışma programları adaylar
için ''beyaz cam şans oyunları'' olarak görülmektedir. Örneğin; Survivor sıradan insana
ünlü olma şansı vermesinin yanında yıldızı sönmüş ünlülere de yeniden parlama fırsatı
sağlamaktadır.
2003 yılında Türkiye'nin ilk uzun soluklu ses yarışması olarak Kanal D'de başlayan
Popstar, izleyicileri televizyon başına çekerken Ercan Saatçi, Deniz Seki, Armağan
Çağlayan ve Ahmet San'dan oluşan jürisiyle yarışmayı kazanan yarışmacıya albüm ve
''Popstar'' olmayı vaat etmiştir. Reality yarışmalardaki ilk jüri deneyimini Türk
izleyicisine yaşatan Popstar ilginç yarışmacı adayları (ör. Ajdar), yarışmacıların
alışılagelmişin dışındaki hayat hikâyeleri (Bayhan-Firdevs- Serkül), yarışmacılar
arasında yaşanan aşklar (Abidin- Firdevs), Armağan Çağlayan özelinde jüri üyelerinin
sivriliği, kavgalar, tartışmalar, iğnelemelerle ekranda farklı anlamlarla ilkler yaşatan
diğer bir reality yarışma programı olmuştur. Bundan sonra çeşitli adlarla defalarca
tekrarlanan Popstar 2003 ''jüri'' kavramının Türk reality yarışmalarındaki ilk
görünümüdür. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok
Musun ise ağırladığı popüler konuklarla Türk Reality- yarışma programları açısından
bir diğer önemli yapımı teşkil etmektedir. Adriana Lima, Türk milli futbol takımı,
Fenerbahçe futbol takımı, 50 Cent, Paris Hilton, Beyazıt Öztürk, Christina Aguleira,
Arda Turan, Cem Yılmaz, Alessandra Ambrosio programa konuk yarışmacı olarak
katılan isimleri oluşturmaktadır.
Reality game-show formatı Charlie Parsons tarafından ''Survivor''

programı

fikrinin gerçekleşmesi ile doğmuştur. İsveç Endemol şirketine satılan program
''Expedition Robinson'' adını almıştır. Aynı dönemde şirket benzer bir format olarak
''Big Brother '' üzerinde çalışmaktadır (Hill,2005: 31). Bıg Brother enternasyonel
anlamda büyük bir etki yaratmış özellikle İspanya'da final gecesiyle (Tele 5, 2000) Real
Madrid- Bayern Münih Şampiyonlar Ligi yarı final maçından daha yüksek izlenme
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almıştır (Hill, 2005: 32). Bunun yanında yine Endemol yapım şirketinin yarattığı The
Bus, Bıg Brother on Bus, The Mole, The Big Diet'te ilgi çeken diğer yapımlar olarak
Dünya'da ilgi görmektedir (Yıldırım, 2007: 77). ''I'm Celebrity... Get Me Out of Here!''
adlı program ise bir grup ünlünün beraber Avustralya yağmur ormanlarında kamp
hayatını geçirmelerini konu almaktadır. Doğanın zor koşullarında ünlülerin yaşam
mücadelelerini anlatmaktadır (Yıldırım,2007: 77).
Melezlik unsuru tüm reality yapımlarda olduğu gibi yarışmalar açısından da büyük
önem arz etmektedir. Dünya'nın en çok izlenen yarışmalarından biri olan The Mole'un
hem program yaratıcılarından biri olan hem de programı sunan Michael Deuliger,
programın başarısını thriller, travel show, game show, pembe dizi, reality show gibi
farklı unsurların birleşimi olmasına bağlamaktadır (Adaklı, 2001: 247). Köseoğlu'na
(2012: 81) göre ise yarışma programları yarışmacılarına en temel de iki şey sunar:
kazanma arzusu ve ekrana çıkma, meşhur olma hissi. Şimşek ve Kırtunç'a (2005: 9)
göre ise bir yarışma programında yarışmacılara benimsetilen ideoloji her güçsüzün
hayali olan paraya kimi zaman aşkla, kimi zaman kavga, bunalım, zorluk ve gözyaşı
sonunda

ulaşılabileceğidir.

Türk

televizyonlarında

yayınlanmış

veya

halen

yayınlanmakta olan bazı reality- yarışma programları şunlardır: Ana Ocağı (2014, Trt
1), Bıg Brother Türkiye (2015, Star Tv), Ünlüler Çiftliği (2004, Atv), İşte Bu Benim
Şovum (2009, Atv), Komşu Komşu (2008, Atv), İş Peşinde (2008, Flash Tv), Krizdeyiz
(2008, Kanaltürk), Yemekteyiz, MasterChef Türkiye (2011, Show Tv), Survivor
Türkiye, Ütopya (2014, Tv8), Frame Türkiye (2011, Tnt), Extra Extra Small (2008,
Star Tv), Göz6 (2016, Tv8), Emlak Avcıları (2017, Tv8 ), Kim Milyoner Olmak İster
(Atv), Fear Factor (2005, Show Tv), Fear Factor Extreme (2007, Star Tv), Var Mısın
Yok Musun? (2007, Show Tv), Yetenek Sizsiniz Türkiye (2009, Show Tv), Bir Şarksın
Sen (2009, Atv), Yaş 15 (2009, Fox Tv), Kocan Bize Emanet (2009, Kanal D), Gelin
Evi (2015, Show Tv), Ben Buradan Atlarım (2013, Show Tv), Güzel ve Dahi (2007,
Show Tv), Ah Be Güzelim (2009, Atv), Mehmet Ali Erbil'le 50 Sarışın (2009, Fox Tv),
Buzda Dans (2007, Show Tv), Yok Böyle Dans (2010, Show Tv), Benimle Dans Eder
Misin? (2005, Kanal D), Bu Toprağın Sesi (Atv,2004), Anadolu Ateşi (Atv,2004),
Akademi Türkiye (2004, Atv), Bak Kim Dans Ediyor (2007, Show Tv), Şarkı Söylemek
Lazım (2007, Show Tv), Türkiye'nin Yıldızları (2004, Show Tv), Türkstar (Kanal
D,2004), Popstar Alaturka (2007, Star Tv), Rapstar (Star Tv, 2009), Boxun Yıldızları
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(2017, Tv 8), Oryantalstar (Atv), Bu Toprağın Sesi (2004, Atv), X Factor (Kanal D,
2016), Rising Star (2016, Tv 8), Ben Bilmem Eşim Bilir (Kanal D).
Yurtdışındaki bazı reality- yarışma programı örnekleri ise şöyledir: Bıg Brother
(2000), Survivor (2000), The Mole (2000), Fear Factor (2001), The Amazıng Race
(2001), Back to Reality (2004), Murder in Small Town X (2001) (aktaran Serttaş
Ertike,2010:170-171). Popstar (2000), Pop Idol (2001), American Idol (2002), Canadian
Idol (2002), The X Factor (2011), The Sing Off (2013-NBC), Düets (2012), Utopia
(2014), America's Best Dance Crew (2008), So You Think You Can Dance (2005),
Dancing with the Stars (2005), Rising Star (2014), The Sing Off (2013), The Bıggest
Loser (2004) (https://www.google.nl, Erişim Tarihi:22.01.2018).
Yarışma programları Türk televizyonlarında yayınlandıkları ilk günden bu yana
izleyiciler tarafından çoğunlukla beğenilen yapımlar olarak Türk televizyon tarihinde
yerlerini almışlardır. Özellikle yarışmacıların kendi içlerinde yarıştığı ve çeşitli
kumpasların- kazanmak adına çeşitli çirkinliklerin sergilendiği, yarışmaya katılan
bireylerin ''öteki yüzlerinin'' sergilendiği yarışma programları bilgi yarışmalarına göre
daha ilgi çekmektedir. Bugün Türk televizyonlarına yüksek reytingler alan yarışma
programlarına bakıldığında ise akşam kuşağında Survivor (Tv8), gündüz kuşağında
Yemekteyiz (Tv8) içlerinde yine benzer insan davranışlarını barındıran yapımlar olarak
gözükmekte ve seyirciler tarafından en çok izlenen yarışma programlarından ikisi
olarak reyting listesindeki yerlerini almaktadır.

2.3. Reality Show'ların ''Gerçeklik Eğlencesi'' Özelinde Değerlendirilmesi
Gerçeklik şovu- gerçeklik eğlencesi- gerçeklik televizyonu gibi adlarla anılan
Reality Tv- Reality Show adlı türün televizyon izleyicisine en temel vaadini oluşturan
''gerçeklik'' olgusu bugün en çok tartışılan unsurlardan biri haline gelmiştir. Karabıyık'a
(2017) göre bugün olan, izleyiciye sunulan ''gerçeklik kurgusu''ndan başka bir şey
değildir. İzler kitlenin uzun bir süre devam eden Reality Show'lardaki sıradan insanlarla
kurduğu yakınlık, onları ailesinden biri gibi görme, onları destekleme ve onların hayranı
olma gibi davranışlar oluşturulan gerçekliğe katkıda bulunurken ekrandaki bireyin
sıradan davranışları da bu gerçeklik yaratımını desteklemektedir.
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Bugün kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerçekçilik hisleri dönüştürülmüş olan
bireyin dünyayı algılama biçimi de bunun sonucunda değişikliğe uğramıştır (Batı,
2015b: 224). Kendini tartışılmaz, devasa bir olumluluk olarak sunan gösteri günümüz
toplumunun başlıca ürünüdür (Debord, 1996: 16). Görüntü içerisinde barındırdığı
gerçeklikle izleyen konumunda olan bireyi buna doğal olarak inandırmakta ve
kendiliğinden doğan soru işaretlerine yer bırakmamaktadır. Yine Postman'a (2016: 37)
göre görmek inanmaktır. Görüntü sözcüklere yer bırakmayan, göründüğü gibi algılanan
bir gerçekliktir (Sartori, 2006: 77). ABD'li ünlü haber sunucusu Walter Crankite'nin de
sık sık tekrarladığı gibi :'' Görüntü asla yalan söylemez.'' (Sartori, 2006: 77).
Kazananın hayatında büyük değişiklikler olacağını vaat eden Reality Tv
programlarında sunulan, izleyicinin gerçekliğini her defasında onaylayarak izlediği
hayatlar esasen yine onların sofrasına sunulan birer günlük tüketim nesnesidir. Her yeni
günde yenilenen ve tazelenen bu gösterinin arkasında esas olan düşünce ise, '' görünen
şey iyidir, iyi olan şey görünür.''dür (Debord, 1996: 16). İzleyiciler için tek gerçek,
televizyonda gördükleri gerçektir (Sartori, 2006: 42). Üstelik bu gerçeklik hiç
sorgulanmadan kabul edilmekte postmodern insan için '' gerçek gerçeklik'' pek de
önemli bir mesele olarak görülmemektedir. Stanislaw Lec bu durumu şöyle
açıklamaktadır: ''Dün gece rüyamda gerçekliği gördüm. Sabah uyandığımda bir rüya
olduğunu anlayınca çok rahatladım.'' (Baudrillard,2012: 11).
Birey gerçekliğini tasdik ederek defalarca izlediği ve orada olmayı hayal ettiği
yapımlar sayesinde yaşam amacı kazanmakta, kendisini sahnede yer alarak
gerçekleştireceğine inanmaktadır. Reality Show'ların ön elemelerinde yaşanan
izdihamlar ve ''Neden Buradasın?'' sorusuna verilen cevaplar bu duruma bir kanıt
niteliği taşımaktadır (Yıldırım, 2007:123).
Reality Show’ların yarattığı gerçekliğe bağlı olarak verdiği deneyim izleyici için
haz kaynağıdır. Oysa Postman'a göre bu salt eğlenceye dayalı içeriklere bağlı olarak
yaratılan bir deformasyondan başka bir şey değildir (Postman,2004: 101-117).
Bireylerin Reality Tv şovlarına katılmalarının altında ünlü olma, zengin olma gibi
maddi sebepler yatsa da gerçekte olan yarışmacı adayı bireyin içerisinde bulunduğu
gerçekliği

beğenmeyip

kendisi

için başka bir gerçeklik

yaratma çabasıdır.

Sosyoekonomik olarak çoğu orta ve alt gelir grubuna ait olan adaylar tüm yaşamları
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boyunca toplumda göz ardı edilmelerinin, ötekileştirilmelerinin gerçekliğini Reality
Show'larda kendilerini göstererek hatta en nihayetinde star olarak aslında kendi
gerçekliklerini

ötekiler

tarafından

algılanmış

olma

gerçekliğiyle

değiştirmek

istemektedirler. Bireyin sınıf atlama, zengin olma gibi istekleri yaratılmak istenen
gerçekliğin özneleri olarak konumlanmaktadır. Bourdieu (1997: 18) bu durumu; '' Bir
şeyleri söyleyip söyleyemeyeceği konusunda herhangi bir kaygı taşımaksızın
televizyona çıkmayı kabul etmekle insan, oraya bir şey söylemek için değil onu daha
başka nedenlerle özellikle de kendini göstermek ve görünmüş olmak için çıktığını
ortaya koymaktadır.'' diyerek açıklamaktadır.
Medyanın özellikle televizyonu kullanarak sunduğu gerçeklik nihayetinde
kurgulanmış bir gerçekliktir ( Sekmen, 2010: 65). ''Gerçekliğe hoş geldiniz.'' diyerek
başlayan Reality Show'lar yarışmacı- katılımcılarına kısmen ya da tamamen ''iyi bir
kukla ol ve dediğimi yap, zafere uzan'' mantığıyla ilerlerken, yarışmacıların acıklı hayat
hikayeleri,

ilgi

çekici

bilmiyormuşcasına,

ilk

yönleri,
defa

zaafları

orada

sunucu

vasıtasıyla

sanki

duyuyormuşcasına

izleyicinin

tüketimine

yine

hiç

sunulmaktadır.
Yarışmacı veya katılımcılar; ''Ben sadece insanların ismimi bilmesini istiyorum,
hayata yeniden başlamak istiyorum, yeteneklerimi ve kendimi göstermek istiyorum.''
gibi temel katılım sebeplerini öne sürerken izleyici de yarışmacıların elde etmek istediği
''gerçekliğin'' gerçekliğine inanarak programları seyretmektedir. Her televizyon sezonu
aslında binlerce vaat, binlerce karakterin seyir anlamında ölümüne şahitlik ederken özel
hayatlarıyla sonuna kadar kullanılıp tüketilen katılımcılar arasından beş-on kişi tüm
bunların karşılığında kısa süreli de olsa şöhret olma hakkını kazanmıştır. Şov devam
etmeli temel mantığına sahip yapımcılar açısından ise sahnede olan bireylerin verdiği
her son nefes biraz daha reytingin ötesinde bir anlam ifade etmemektedir. Gözyaşı,
stres, telaş, sinir, gerilim, sevinç, hırs, zirvede olma pahasına yalnız kalma, sahtelikler,
yalanlar, arkadan bıçaklamalar, üstünü örtmeler, türlü ahlaksızlıklar tüm bu
kurgulanmış gerçekliğin damarlarında akarken her geçen gün umutları ölmekte,
hayatlarının fırsatı olarak tanımladıkları unsur ellerinden kaçmaktadır.
Baudrillard'a (2005: 16) göre gerçeklik bugün otomatik olarak üretilmekte,
ispatlanma çabasına gerek duyulmamaktadır. Reality programlarda hayat ile hayatın
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kopyası birbirine karışmakta böylece sanal olan gerçek olarak algılanmaktadır. Ekranda
izlediklerimiz yalnızca bir simülasyondan, aslında olmayan bir taklitten, yalnızca
televizyon için üretilmiş bir gösteriden ibarettir (Baudrillard, 2005: 35). Slovaj Zizek
katılımcı yönlü eleştirisinde kameranın kırmızı ışığını gören herkesin ''kendini
oynadığını'' iddia etmektedir. Ona göre bu salt rol yapmak değil, kişinin oynadığı olmak
istediği ya da olduğunu zannettiği kişidir (Karabıyık, 2017: 59).
Karen Lucy televizyon izleyicisinin Reality Show'lardaki sıradan insanı izlerken
içerisinde gerçek olduğuna inanmak istedikleri davranışların bir oyundan ibaret olması
endişesini de diğer duygularla beraber taşıdıklarını iddia etmektedir (Hill, 2005: 69).
Mutlu'ya (2008: 67) göre televizyonun gerçeğe en yakın unsuru olan haberler ile gerçek
arasındaki ilişki bile sorunluyken diğer türlerde ise gerçeklik ele alınması gereken
sorunlu bir konu gibi durmaktadır. Yine Lippman'da televizyonun gerçeği çarpıtarak
gerçeklik yarattığından bahsetmektedir (Mutlu,2008: 66).
Türkiye özelinde kaldırılmadan evvel oldukça yaygın olan izdivaç tipi Reality
Show'lar gerçekliği sorgulanan- sorgulanması gereken unsurlardan biridir. Dünyanın en
güzel duygularından biri olan aşk-sevgi gibi duygular reyting uğruna her gün ortalama
üç saat izleyicinin tüketimine sunulmakta bu duygulardan mahrum olan, yaşamı
boyunca hiç bir şekilde bu duyguları tatmamış ya da eksik tatmış kişiler ise dolaylı da
olsa ''cast'' karakterler vasıtasıyla bu duyguları deneyimleyebilmektedir. Daha önce
izdivaç programı sunmuş olan Seren Serengil; izdivaç programlarının tam bir
kandırmaca olduğunu, ajanslardan seçilen insanlardan oluşan evlilik adaylarının ve
taliplilerin

ekran

başındaki

seyirciyi

etkilemeye

çalıştığını

söylemektedir

(Karabıyık,2017: 122). Artık bu durum bir süre sonra öyle ''gerçek'' bir konuma
gelmiştir ki aile üyeleri birbirinden habersiz bir şekilde bu gerçekliğin içine girmeye
çalışmaktadır. Karabıyık (2017: 122) gazetede bu duruma yönelik yazdığı eleştiri
yazılarından sonra '' İzdivaç programında anne- babamı gördüm.'' diyen mailler aldığını
belirtmektedir. Yine izdivaç programına katılan adaylardan birisi; ''Aslında hepimiz
mağdur insanlarız, üzerimizdeki kıyafetler bile bize ait değil.'' diyerek içinde
bulundukları durumu özetlerken umudunu hayaline katık eden bu insanlardan bazıları
üstlerindeki kıyafet, yüzlerindeki makyaj ev bakımlı halleriyle bu mağduriyetten
kurtulma hayalleri kurmaktadır( Karabıyık, 2017: 123).
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Bazı programlarda ise kurgu, aday seçiminden başlamakta ekrana yansıtılan
görüntülere doğru sürmektedir. Reality programlarda yapım ekibi tarafından yarışmacıkatılımcılara yönelik telkinin olmaması, senaryonun olmaması ''gerçekliğin'' tam
manasıyla sağlandığı anlamına gelmemektedir. Örneğin; Kanal D'de yayınlanan ve
BBG-evlendirme programlarının bir karışımı olarak izleyiciye sunulan Kısmetse
Olur'da bir evde on iki saat tutulan evlilik adayı yarışmacılar hangi hareketin, tavrın,
düşüncenin ya da söylemin ekranda gösterildiğini, daha fazla ekranda kaldığının
ayırdına vararak kendilerini şekillendirirken yarışmacıların tek amacı evlilikten öte daha
fazla ekrana kalmak, daha fazla gözükmek, daha fazla akıllarda yer edinmek ve
geleceğini sağlama almaktır (Karabıyık,2017: 130). Yapımın yapımcısı da bu durumu
onaylamakta ve ''Kimsenin bu evden evlenerek ayrılacağını düşünmüyorum, hepsi fark
edilmek için oradalar.'' açıklamasını yapmaktadır (Karabıyık, 2017: 135-136). Yine
Karabıyık'ın (2017: 142) ifade ettiğine göre izdivaç programlarının bazılarında nişanevlenme aşamasına gelmenin, üçgen aşklar içinde olmanın, paylaşılamayan damat adayı
ya da damadın aklını çelmeye yeltenen gelin adayı konumunda olmanın belli bir ücret
tarifesi bulunmaktadır. Kısmetse Olur programındaki evlilik adaylarından Murat'ın
programdan elendikten sonra gündeme düşen ses kaydında damat adayı program öncesi
toplantı yapıldığını, gün içinde kimin ne konuşacağının hangi olayların yaşanacağının
kararının verildiğini ifade etmektedir. Evlenme amacıyla programda yer alan adaylardan
bazıların diğer evlilik programlarında boy göstermesi gerçeklik kurgusunu doğrulayan
başka bir örnektir. Örneğin damat adayı Şeyhmus ve annesi Emine Hanım hem
Kısmetse Olur'a hem de Gözüm Sende (Atv) adlı Reality- Evlilik programlarına
katılmıştır.
Karabıyık (2017) evlilik programları özelindeki gerçeklik

sorununu

başından

geçen şu olayla ortaya daha da iyi koymaktadır:
''Saçımı kestirmek için gittiğim kuaförün gözünü ekrandan alamaması üzerine başımı
çevirdim ve ekrana baktım. Hangi kanal olduğu önemli değil antenin yetersizliğinden
sebep karıncalı bir görüntü vardı ekranda, bir izdivaç programı. Kuaförün ilgisinin
sebebini anlamak amaçlı sorular sormaya başladığımda, programın arka planına dair
bir hayli bilgi sahibi oldum. Zaman zaman halen daha gitmekle birlikte önceki yıl ajans
aracılığıyla programın kadrolu konuklarından biri olduğunu söyledi kuaför. Seyirci
olarak gitmiş, yorum yapmak için mikrofonu aldığında yorumu beğenilince ertesi gün
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gelmesi için davet edilmiş, karşılıklı memnuniyetle günler günleri kovalamış ve bir gün
kime talip olduğunu bilmeden gelen bir beyefendinin karşısına gelin adayı olarak
oturtulmuştu. Şaşırdığımı görünce '' Bu hep olagelen bir şey'' dedi ve ekrandakileri
anlatmaya başladı. ''Bu bey tiyatrocu, şu arka sıradaki de tiyatrocu.''. Başka var mı
tiyatrocu dedim, ''Bu sezon ikisi varlar sadece'' dedi. ''Şu hanımın derdi de evlenmek
değil, kendini bırakıp giden nişanlısından ünlü olarak intikam almak.'' dedi. Nasıl ünlü
olacak ki dedim, ''Her gün ekranda işte, nişanlısı onu televizyonda görmeye devam
ettikçe ünlü olmuştur .'' dedi. Yıl 2011 idi (Karabıyık,2017:11).
Televizyon ve gerçeklik konusunda Türkiye'nin ilk Reality Show'larından biri olan
Biri Bizi Gözetliyor'un ilk sezon birincisi Melih Değirmenci bu durumu şöyle
özetlemektedir : '' Televizyon göstermek istediğini göstermek istediği yerde gösterir.
Öyle bir kurgu yapar, öyle bir açıdan görüntüyü verir ki siz doğal-gerçek olarak
algılarken o kendi gerçekliğini yaratır.''(www.youtube.com, Erişim Tarihi:01.02.2018).
Yurtdışında yapılan bir deney de bu ifadeyi desteklemektedir. Bir denek grubu önünde
bir trafik kazası canladırılırken daha sonra kazanın çekilen görüntüleri diğer gruba
seyrettirilmiştir. Büyük çoğunluk ekranda gördüğü kazanın olay yerinde gördüğünden
daha gerçekçi olduğunu ifade etmiştir. Yakın çekimler sayesinde izleyiciye olaya çok
daha yakın olduğu hissi ekran aracılığıyla verilirken, bireyler sadece gözleriyle
deneyimlediği kazada bu durumdan mahrum olmuşlardır. Thomas Sendromu olarak
adlandırılan bu duruma göre ekranda gördükleri dışında insanlar her şeyi yok saymakta
ve kabul etmemektedirler (Karabıyık,2014: 37). Kendilerine anket uygulanan insanların
%90'ı

haberleri

televizyondan

edindikleri

ve

büyük

bölümüne

inandıklarını

söylemektedir (Burton,1995: 17). Aydoğan'a (2004: 42) göre gerçeğin yeniden
kurgulanarak sunulduğu bu ürünlere yöneliş, gerçekle sözde gerçekliğin eşitlendiği bir
dünyaya diğer bir deyişle düşe yöneliştir aslında. Sıradan insan bu düş boyunca hiç
paylaşmadığı, hiç konuşmadığı, edilgen bir tavırla izleyip durduğu bir dünyada
gezintiye çıkmaktadır. Beş duyumuzla nesnel bir alemden aldığımız duygularımız
yerlerini her geçen gün ekranlardan aldığımız sanal gerçekliğe terk etmektedirler
(Kurtoğlu,2016: 32). Öte yandan Reality Tv'ler yarattıkları sanal dünyayla ülke
gündeminde yer edinip izleyicilerini bu dünyaya çekerken onların gerçeklikle ilgili olan
bağlarını

koparmakta,

bireyi

kısa

süreli

uzaklaştırmaktadır.
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de

olsa

dış

dünya

sorunlarından

Tezin en nihayetinde ana konularından birini oluşturan Survivor Türkiye özelinde
de gerçeklik tartışmaları diğer bazı Reality Show'larda olduğu gibi yine yaşanmaktadır.
Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı bu durumu şöyle yanıtlamaktadır:
''Bu sorunun cevabını seyirci veriyor bence. Oradaki her şey gerçek. Gerçek olmasa bu
kadar heyecanlı olmaz ki! Bir anlamı olmaz zaten. Seyirci neden izlesin o zaman açar
film izler. Bu arada kalkıp kendim senaryo yazsam ne kazanacağım ki?''
(www.medyaradar.com, Erişim Tarihi:01.03.2018).
Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmacısı Merve Büyüksaraç 2012 yılında adadan
elendikten sonra çeşitli yayın organlarına verdiği ropörtajlarda kendisine sorulan;
''Survivor’da gerçek olmayan neler var? Hakikaten yemek veriliyor mu?'' sorusuna ''Pek
çok şey prodüksiyon eseri. Bazı şeyleri ekip ayarlıyor, sanki gerçekmiş gibi 10- 15
dakikalık reality görüntüler çekiliyor ve evet yemek veriliyor. Survivor ortamının gerçek
yarışmanın adil olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Adama göre montaj
yapılıyormuş. Mustafa Topaloğlu bana sürekli küfür etti ama yayınlamadı. Bize eleme
için bazı şeyler dikte edildi. Doğuş'un elendiği hafta onu yazmamız ve konseyde de adını
yazarken neler konuşmamız gerektiği Acun Medya'dan iki kişi tarafından bana ve
Almeda'ya söylendi.'' (aktaran Satmış, 2017: 168). ''Sanki iguana yakalamış gibi
gösterdiler oysa bir tekneyle geldi, kafesin içinde. Yarışmacı Alp'e verildi. Sanki Alp
yakalamış gibi kameraya röportaj verip hayvanın boynuna ip bağlayıp gerçekçi
görüntüler çekilmesine yardımcı oldu. Sonrasında hayvan kafese konulup yola çıktı.''
(aktaran Satmış,2017: 169). Röportajda gazeteci kendisine; '' Acun'un dokunduğu
herkes meşhur olduğu için mi herkes seviyor onu?'' diye sorunca Merve Büyüksaraç; ''
Kesinlikle öyle. Bu medya kuruluşundan para kazanma derdinde olan insanların benim
kadar cesur olmalarını beklemiyorum zaten. Ancak benim böyle bir beklentim yok, o
yüzden konuşabiliyorum. Kimseden de çekinmiyorum. '' (aktaran Satmış,2017: 169).
Tüm bu iddialara karşın Acun Ilıcalı;'' Yalan ve çirkin bir iftiraydı. Bununla ilgili dava
açtık zaten. Yahu 11 kere 'açlıktan ölüyorum' diye röportaj veren bir yarışmacı çıkıp
nasıl

şimdi

'aç

kalmadım'

diyebiliyor?

''

(www.medyaradar.com,

Erişim

Tarihi:01.03.2018). Satmış'ın (2017: 170) iddialarına göre ise Ilıcalı yakın çevresine
şöyle demiştir: '' Bu Survivor programında yemek meselesi hep önüme çıkıyor. Yok,
adada çekimden sonra yemek veriliyormuş. Yahu bu ne mantıksız bir durum. Şimdi
düşünün ben onca yarışmacıyı buradan ta Dominik'e götüreyim. Aç kalsınlar, güzel
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çekim yapayım, yarışma güzel olsun diye uğraşayım. Bunlar dururken kendilerine
yemek dağıtacağım. Bundan benim ne çıkarım olacak? Sonra burada 20 kişi var.
Hiçbiri benim babamın oğlu değil, biri çıkıp olayları anlatsa ne olacak?''.
Survivor'un yüksek reyting aldığı ilk günlerden bu yana tartışılagelen bu durum hep
bir şekilde dillendirilmekte, kısmen de olsa akıllarda ''acaba''lar her yeni sezonla birlikte
yeniden tazelenmektedir. 2011 yılında Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışmasına katılan
Nihat Doğan'ın bir oyun bitiminde söylediği cümle Türk Reality Show'ların gerçeklik
özelinde değerlendirilmesi konusunda ''kült '' bir söz haline gelmiştir: ''Kaybetmek yok,
kaybeden İstanbul'a gitsin. Burası Survivor Beyler, Burası Survivor! Burada şaka yok,
her şey gerçek.'' (www.youtube.com, Erişim Tarihi:01.03.2018). 13 Haziran 2018'de
yayınlanan bölümde ise yarışmacılardan Sema Aydemir; ''Bu bir film değil, dizi değil,
bir tiyatro sahnesi değil, bu gerçek bir hayat. Ve biz burada 4 aydır açlık, hezimet ve
devamlı kazanma içgüdüsüyle yaşıyoruz.'' diyerek seneler sonra ''gerçekliği'' tekrar
tasdik etmiştir. Yine adaya davet edilen gazeteciler, köşe yazarlarıyla da yaşananların
tamamen gerçek olduğu izleyiciye aktarılmak istenmiştir.
Survivor bağlamında yaşanan tüm bu gerçeklik tartışmalarına rağmen Acun Ilıcalı
2016 yılında Gezici Anket Şirketi tarafından yapılan ''Türkiye'nin En Çok Güvendiği
İsimler'' listesinde Uğur Dündar ve Fatih Terim'den sonra üçüncü sırada yer almış, o
kendine duyulan güveni kanalı ve programlarına yansıtmaktadır (Satmış,2017 170).
Reality Show'ların en temelinde izleyicilere vaatlerinden biri olan ve yine
izleyiciler tarafından izlenme nedenlerinden birini oluşturan ''gerçeklik'' kavramı bugün
ilgili yapımlar özelinde en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bir kesime göre
ise Reality Show'ların izleyicilerine sunduğu gerçeklik, gerçek gerçeklikten başka bir
gerçekliktir. Özellikle ekrana gelen olayların seçimi, dışarıda bırakılan görüntüler
gerçeğin yeniden yaratımına olanak sağlarken, çoğu zaman izleyiciler tarafından asla
bilinemeyen kamera arkasında yaşananlar ise ilgili yapımlar özelinde büyük soru
işaretleri yaratmaktadır. Özellikle Survivor yarışmasının bir dönem yarışmacısı olan
Merve Büyüksaraç'ın açıklamalarıyla bu konu gündeme bir kez daha gelmiş, gerek
Acun Ilıcalı’nın gerekse de Merve Büyüksaraç'ın yaptıkları açıklamalar kamuoyunda
geniş yankı uyandırmıştır. Yine izleyicilere en nihayetinde ''vahşi doğayla amansız
mücadele'' gerçekliğini sunan Survivor'da ''vahşi doğa'' gerçekliği sadece bir söylemden
136

ibaret olup doğa evcilleştirilmiş ve yarışmacılar açısından güvenli hale getirilmiştir.
Survivor tropikal-vahşi doğanın ''fondötelenmiş'' halidir.

2.4. Türk İzleyicilerin Reality Show'a Bakış Açısı ve İzleme Verileri
1990'lı yılların televizyon yapımlarında başkasının derdine çare bulma, birlikte
hareket etme, fedakarlık, yardımlaşma gibi temalar etrafında iyilerin hikayesi hakimken,
kötülerde kötünün iyisi konumundadır (Karabıyık, 2014: 7). Televizyonun Türk halkına
yeni yeni merhaba dediği bu yıllarda, polemik ve tartışmalar, aldatma, dedikodu
yapımların içeriği açısından azınlıktayken edepten yoksun, kavgacı, iki yüzlü bireyler
henüz beyaz camda boy göstermemiş, toplumda ise gördüğü hayatı yaşayıp
yaşadıklarını gösterme duygusu saplantı halini almamıştı (Karabıyık, 2014: 7).
Türk televizyonlarında Reality Show'lar 90'lı yılların ortalarından itibaren
izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken bir süre sonra sansasyonel olay ve ünlü
sıkıntısına giren televizyon-magazin dünyası ilk defa BBG ile bir çok star kazanmış
onları kısa sürede tüketip diğer yarışma mezunlarına geçerek bu sıkıntısının üstesinden
gelmiştir. Art arda yapılan BBG’ler, Popstar türü yarışmalar ve ardından gelen gelinkaynana programları izleyiciler açısından da büyük değişiklikleri peşinden getirmiştir.
Şöyle ki yıllardır ekran başında dizi karakterleriyle sempati kuran izleyiciler, sevdikleri
karakterlerin geleceği konusunda senaristlerin eline mahkûmken ilk defa BBG tarzı
programlarda ''fanatiği'' olduğu bireyin kaderini oy kullanarak değiştirmeye hakkını elde
etmiştir. Büyük jüri konumuyla yarışmaya dâhil edilen izleyici ceza/ödül verici
konumdayken, elinde bulundurduğu ''erk'' onu sıradan insandan sanal bir hakime
dönüştürmüştür. Yapım ekibi tarafından izleyiciye verilmek istenen mesaj şudur:
''Orada bir oyun oynanıyor ve bunun hakemi de yönlendiricisi de sensin.''.
Yıllardır takım tutmaya alışkın olan erkeklerin yanına bu kez de reality-yarışmalar
sayesinde kadınlar da eklenmiştir. Hayatın zorlu mücadelesi içinde yaşamaya çalışan,
krizlerle boğuşan Türk insanı taraf tutarak, ''ötekini suçlayarak'' gerçek dünyadan
uzaklaşmaya, rahatlamaya çalışmıştır. Karabıyık (2014: 22) göre bu tür programlar
sevgi ve nefret üzerine kurulurken, birini sevmeden ya da nefret etmeden saatler boyu
izleyicinin gözünü televizyondan ayırması mümkün değildir. Acun Ilıcalı Survivor'un
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izlenme nedenlerinden biri olarak bu durumu göstermekte ve şöyle demektedir :
''Survivor, kadınlar için futboldur.'' (www.ntv.com.tr, Erişim Tarihi:22.01.2018).
Survivor yayınlandığı günün haricinde öncesi ve sonrasında oldukça yankı
uyandıran bir reality yarışma programıdır. Öyle ki ilk bölümünün yayınlanacağı günün
ve yarışmacıların adlarının kamuoyuyla paylaşılması özellikle sosyal medyada büyük
ses getirmekte, eleme anları, dokunulmazlık oyunları, ödül oyunları sırasında izleyiciler
tıpkı futbolda olduğu gibi tuttuğu takımı ''çılgınlarca'' desteklerken neredeyse haftanın
her günü yayınlanan programın yarışmacıları artık bir süre sonra izleyiciler için
''onlardan biri'' olarak görülmektedir.
Survivor tropikal mekânlarda gerçekleşen ve iki takımdaki yarışmacıların
mücadelelerine dayanan bir yarışmanın ötesinde aslında gözetlemek isteyenlere
gözetleme, gözetlenmek isteyenlere de gözetlenme imkânı veren, izleyicileri
gerçekleşen olaylar etrafında kim haklı sorusuyla taraf olmaya iten bir yapımdır.
İzleyiciler sadece izleme eyleminin ötesinde taraf olmakla aslında oldukları taraf
üstünden kimlik kazanmaktadırlar (Karabıyık,2014: 20-21). Örneğin BBG'nin ilk
sezonundan örnek verilecek olursa başta sadece izleyiciler olarak tanımlanan kitle,
yarışmanın final bölümünde Filozof Eraycılar- Melihçiler olarak ikiye ayrılmış,
destekledikleri yarışmacıların kazanması için SMS atmışlardır. Bu konuda diğer
değinilmesi gereken unsur ise çoğu yabancı orijinli olan formatların her ne kadar
uyarlamaya da uğrasa Türk izleyicilerin temel değerleri üstünde yarattığı

etki

üzerinedir. George Orwell 1984 adlı romanında ekran tarafından kuşatılan, gözetlenen
bireyin yine bu ekranlar vasıtasıyla yönlendirildiğini, davranışlarının ve zihinlerinin
egemen tarafın istendik yönünde değiştirildiği, günlük yaşamlarına müdahale edildiği
ve nihayetinde toplumun kontrol altına alındığından bahsederken, 2.Dünya Savaşı
sırasında Hitler ve Goebbels'in kitle iletişim araçlarının kullanarak yarattıkları illüzyon
ise gerçek yaşamdan bir örnek olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Özellikle
2000'lerin başlarıyla birlikte toplumun ilgi odağı haline gelen yabancı formatlı
yarışmalar şüphesiz ki orijinlerini aldıkları ülkelerin ya da yaratıcı firmaların hayata dair
görüşlerini de içinde barındırmakta zaten yaşadığı hayat itibariyle ''Survivor'' olan
dönemin ülke halkı bu yapımlardan etkilenmiştir. Örneğin; 90'larda daha evvel de
belirtildiği gibi iyilik temaları hâkimken bugün gelinen nokta kötülüğün egemenliğidir.
Yarışmacılar birbirlerine kötülük yapmaktan zevk alırken ikiyüzlülük, arkadan iş
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çevirme, yalan, aldatma, dolandırıcılık, hayallerle oynama, diğer yarışmacı bireyleri
zafere giden yolda araç olarak kullanma gibi davranışlar bugün yarışma programlarının
olmazsa olmazları arasına girmiş, birey adada veya yarışma ortamında arkasından iş
çevirenleri ancak elendiğinde öğrenmekte, televizyon başındaki halk için ise bunlar
zamanla normalleşmektedir. Örneğin; Yemekteyiz (Tv8, 2017) yarışmasının 95.
bölümünde bir gün evvel kendi masasında kusur bulan Sumru Hanım'a konuk olan Uğur
Bey daha eve girmeden, yemekleri tatmadan apartman önünde verdiği röportajda ''Bu
akşam onu ağlatmak için geldim.'' cümlesini gururla söylemekte, yüzünde hiçbir utanma
belirtisi bulunmamaktadır. Bunun yanında ithal formatlı yarışmalar ile kolay yoldan
hiçbir ekstra emek gerektirmeden yarışmacıların sadece şanslarını kullanarak
kazandıkları para izleyicilere gösterilerek aslında ''alın teri''nin gereksiz olduğu inancı
yerleştirilmekte, bu düşünce de toplumda çeşitli yollarla gün yüzüne çıkmaktadır
(hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk vb.). Reality televizyon yarışmaları bırakın insanları
doğruluğa, dürüstlüğe, çalışmaya yönlendirmeye hali hazırda olan bu kavramların da
içini boşaltmakta anlam deformasyonuna yol açmaktadır. Örneğin doğruluk bugün
yarışmalarda tüm mahremiyeti ortaya dökmek; dürüstlük, karşısındaki kişinin kalbini
kıracak bir şekilde içinden gelenleri süzgeçten geçirmeden söylemek, çirkef olmak,
yüksek sesli tartışmalardan kaçmamak ile tanımlanır hale gelmiştir. Diğer yarışmacılara
yönelik yapılan aralıksız, sonu gelmeyen eleştiriler ''eleştirilmezsen eleştirilirsin''
zorunluluğuyla

izleyiciye

sunulurken,

hiçbir

eleştirinin

kabul

edilmemesi

''söylediklerinize saygım var ama söyledikleriniz benim bir kulağımdan giriyor,
ötekinden çıkıyor'' tavırları ile ben bilirim dayatmacılığı birleşmekte ortaya aslında
hemen hemen her Reality yarışmada tanık olduğumuz manzaralar çıkmaktadır
(Karabıyık,2017: 54). Bir de üstüne BBG ile gelen agresif yarışmacıların zirvede olma
başarısı eklenince bütün yarışmacılar zirvede olmak için sinir küpüne dönüşmüştür
(Karabıyık,2017: 65). Niccolo Machiavelli'nin 16. yüzyılda yazmış olduğu ''Prens''
kitabında öne sürdüğü düşüncelerden biri olan ''kazanmak için her yol mübah'' ,
2000'lerin Türk reality yapımlarında yarışmacıların temel felsefesini oluşturmakta,
izleyiciler de tüm yaşananların izleyicisi olarak zamanla bunlardan etkilenmektedir.
Türk örf adet sisteminde yer alan ayıbı örtmek, sır saklamak, insanları tahrik
etmemek gibi unsurlar yarışmalarda yıpratılırken yarışmacı adayların daha fazla oy
alabilmek için ''Değerlerime bağlıyım.'' söylemi hemen her Reality yapımda karşımıza
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çıkmaktadır. Sıradan insanların yaşamları yine bu yapımlar sayesinde bir merak unsuru
haline gelirken; kendi hayat hikâyesiyle ekstra bir çaba göstermeden ve herhangi bir
yeteneğe sahip olmadan yarışmacı-katılımcı birey ''merak eden'' olmaktan ötekiler
tarafından ''merak edilen '' konumuna geçmiştir. Türkiye'de televizyon ekonomik,
eğitimsel ya da kültüre özgü kısıtlılıklar nedeniyle '' hayat''ın kendisini ikame etmektedir
(Çelenk, 2005). Televizyon programlarının doğru yapılandırılması, yarınlara umut
olabilecek doğru programlanmış insan davranışlarına katkıda bulunacaktır (Kars, 2010).
2017-2018 televizyon sezonunda 1 Eylül 2017-27 Nisan 2018 tarihleri arası temel
alınarak Kanal D, Show Tv, Tv8, Star Tv, Atv, Fox Tv, Trt 1, 360, Teve 2, Kanal 7,
Bloomberg HT televizyon kanallarında izleyiciye sunulan reality programlar, türleri ve
yayın durumları şöyledir:
Tablo 13 :2017- 2018 Sezonu Türk Televizyonlarında Yayınlanan Reality Show Değerlendirmesi,
27.04.2018.

Program Adı

Yayınladığı Kanal

Reality Show Türü

Çocuktan Al Haberi
Uğur’la Fenomen Avı
Bir Bebek Masalı
Pelin
Karahan'la
Nefis Tarifler
Gelin Evi
Kendine İyi Bak
Turgay Başyayla ile
Lezzet Yolculuğu
Gelinim Mutfakta
Popstar 2018
Sahrap'la
Anadolu
Lezzetleri
Sosyetik
Ev
Hanımları
Ekip Şahane
Müge Anlı ile Tatlı
Sert
Esra Erol'da
Kim Milyoner Olmak
İster?
Balçiçek İlter'le Olay
Yeri

Show Tv
Show Tv
Show Tv
Show Tv

Yarışma
Yarışma
Yaşam-Stil
Yemek

Yayın
Hayatı
Durumu
Devam Ediyor
Yayından Kaldırıldı
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Show Tv
Show Tv
Show Tv

Yarışma
Sağlık
Yemek

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Kanal D
Kanal D
Kanal D

Yarışma
Yarışma
Yemek

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Kanal D

Dizi- Belgesel

Yayından Kaldırıldı

Kanal D
Atv

Yaşam-Stil
Suç ve Suçlu İçerikli

Yayından Kaldırıldı
Devam Ediyor

Atv
Atv

Suç ve Suçlu İçerikli
Yarışma

Devam Ediyor
Devam Ediyor

Star Tv

Suç ve Suçlu İçerikli

Devam Ediyor
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(Tablo 13.Devam)

Vahe
ile
Evdeki
Mutluluk
Günaydın Doktor
Gerçeğin Peşinde
Yemekteyiz
Yetenek
Sizsiniz
Türkiye
O Ses Türkiye
Arda'nın Mutfağı
Arda
ile
Omuz
Omuza
Gezmek Olsun
Pazardayız
Evlilik Okulu
Halit
Yerebakan'la
Doktor Geldi
Ailem, Odam ve Ben
İyilik Kulubü
Sizi Böyle Alalım
Mehmet Özer ile
Mutfakta
Sen Yaparsın Aşkım
Stil Avcıları
Kaybolan Çiçekler
İlk Buluşma
Ezgi Sertel ile Lezzet
Haritası
Misafirim Var
Bir
Yastıkta
Kocayalım
Kolaysa Sen Yap
Dr. Feridun Kunak
Show
Dünyayı Geziyorum
Gündüz Gece
Ayhan Sicimoğlu ile
Renkler
Alışveriş Melekleri
Gece Hattı
Survivor All StarGönüllüler
Yaparsın Aşkım
Kelime Oyunu
Milyonluk Resim
Tülin Şahin ile Moda
Özlem Danişmen'le
Kadınca
Boksun Yıldızları
Emlak Avcıları

Star Tv

Yaşam-Stil

Devam Ediyor

Tv 8
Tv 8
Tv 8
Tv 8

Sağlık
Suç ve Suçlu İçerikli
Yarışma
Yarışma

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Tv 8
Tv 8
Tv 8

Yarışma
Yemek
Yemek

Final Yaptı
Devam Ediyor
Devam Ediyor

360 Tv
360 Tv
Trt 1
Trt 1

Yaşam-Stil
Yarışma
Evlilik
Sağlık

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Trt 1
Trt 1
Fox Tv
Fox Tv

Yaşam-Stil
Yaşam-Stil
Yemek
Yemek

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Fox Tv
Fox Tv
Fox Tv
Fox Tv
Star tv

Yarışma
Yarışma-Stil
Suç ve Suçlu İçerikli
Yarışma
Yemek

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Yayından Kaldırıldı
Yayından Kaldırıldı
Yayından Kaldırıldı

Trt 1
Trt 1

Yemek
Evlilik

Devam Ediyor
Devam Ediyor

Trt 1
Kanal 7

Yarışma
Sağlık

Devam Ediyor
Devam Ediyor

Kanal 7
Kanal 7
Bloomberg Ht

Yaşam-Stil
Yaşam-Stil
Yaşam-Stil

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Kanal D
Show Tv
Show Tv

Yarışma- Stil
Suç ve Suçlu İçerikli
Yarışma

Yayından Kaldırıldı
Devam Ediyor
Devam Ediyor

Fox Tv
Teve 2
Fox Tv
Star Tv
Star Tv

Yarışma
Yarışma
Yarışma
Yaşam-Stil
Yaşam-Stil

Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor
Devam Ediyor

TV 8
TV 8

Yarışma
Yarışma

Yayından Kaldırıldı
Yayından Kaldırıldı

Kaynak: http://www.medyafaresi.com/ratingler, Erişim Tarihi: 27.04.2018.
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Türk televizyonlarında Reality yapımlar TRT tekelinin kırılıp özel kanalların
sayılarının hızla arttığı 1990'lı yıllardan itibaren hemen hemen her kanalda her yayın
döneminde her zaman diliminde izleyiciye farklı adlar ve türlerde sunulagelmektedir.
2017-2018 televizyon sezonunda 1 Eylül 2017-27 Nisan 2018 tarihleri arası baz
alınarak Kanal D, Show Tv, Tv8, Star Tv, Atv, Fox Tv, Trt 1, 360, Teve 2, Kanal 7,
Bloomberg HT televizyon kanallarında izleyiciye sunulan Reality programlar özelinde
değerlendirildiğinde ise ekrana gelen 54 Reality yapımdan 9'unun çeşitli sebeplerden
ötürü kanal yönetimi tarafından yayından kaldırıldığı, 1'inin ise final yaptığı
görülmektedir. Sonuç olarak; yapım maliyetinin görece ucuz olması, yüksek kar getirme
ihtimali vb. gibi sebeplerle kanal yönetimleri tarafından tercih edilen Reality Show'lar
Türk izleyicileri tarafından beğenilmekte ve takdir görmektedir.

2.5. Küresel Köyde Bir Yarışma: Survivor
2005 yılında Türkiye'de Kanal D 'de yayın hayatına merhaba diyen Survivor,
2005'ten bu yana farklı isimlerle ve formatlarda yapılan değişikliklerle Türk
izleyicisiyle buluşurken, ilk yıllar hariç yayınlandığı her dönemde de ilgiyle
karşılanmıştır. Survivor formatını Türkiye'ye getiren Pelin Akat aynı zamanda BBG,
Süper Model, Dokun Bana, Ben Evleniyorum ve Gelin Kaynana programı gibi Reality
formatları da Türk izleyicisiyle buluşturmuştur. Kendisiyle Hürriyet gazetesinde 2007
yılında röportaj yapan Ayşe Arman Pelin Akat'ı ''Türkiye'yi Reality Show'larla
Tanıştıran Kadın'' olarak okuyucularına sunarken Akat yazının ilerleyen bölümlerinde
yedi senede 100'e yakın Reality'i arkadaşlarıyla beraber ekrana getirdiklerini, Türk
izleyicisinin hayatına ilk defa büyük ölçekli Reality Tv'leri soktuklarını belirtmektedir
(www.hurriyet.com.tr, Erişim Tarihi:02.03.2018).
Televizyonda Survivor devri başlatan ve yayınlandığı zaman dilimindeki
reytinglerde zirveye ambargo koyan programın Türkiye macerası ise şöyledir:
Tablo 14: Survivor'un Türkiye Macerası

Tarih

Programın Adı

2005

Survivor
Macera:
Güney

Çekildiği
Ülke
Palau

Sunucu

Büyük Ahmet
Kuzey- Utku
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Kazanan
Uğur Pektaş

Yayınlandığı
Kanal
Kanal D

(Tablo 14.Devam)

2006
2007
2010

Survivor: TürkiyeYunanistan
Survivor: AslanlarKanaryalar
Survivor: KızlarErkekler

2011

Survivor: ÜnlülerGönüllüler

2012

Survivor: ÜnlülerGönüllüler

2013

Survivor: ÜnlülerGönüllüler

2014

Survivor: ÜnlülerGönüllüler

2015

Survivor: All Star

2016

Survivor: ÜnlülerGönüllüler

2017

Survivor: ÜnlülerGönüllüler

Acun
Ilıcalı
Acun
Ilıcalı
Acun
IlıcalıHanzade
Ofluoğlu
Acun
IlıcalıHanzade
Ofluoğlu
Acun
IlıcalıBurcu
Esmersoy
Acun
IlıcalıBurcu
Esmersoy
Acun
IlıcalıAlp
Kırşan
Acun
IlıcalıAlp
Kırşan
Acun
IlıcalıAlp
Kırşan
Acun
IlıcalıAlp
Kırşan

Panama
Panama

Derya
Duymuşlar
Taner Özdeş

Show
Tv/Mega Tv
Show Tv

Panama

Merve Oflaz

Show Tv

Dominik
Cumhuriyeti

Derya
Büyükuncu

Show Tv

Dominik
Cumhuriyeti

Nihat
Altınkaya

Show Tv

Panama

Hilmicem
İntepe

Star Tv

Dominik
Cumhuriyeti

Turabi
Çamkıran

Star Tv

Dominik
Cumhuriyeti

Turabi
Çamkıran

Tv 8

Dominik
Cumhuriyeti

Atakan
Arslan

Tv 8

Dominik
Cumhuriyeti

Ogeday
Girişken

Tv 8

Kaynak: https://www.acunn.com, Erişim Tarihi:22.11.2017

Türkiye'ye geldiği ilk sezon itibariyle yeteri kadar izlenmeye sahip olamayan
program, Acun Ilıcalı ile birlikte ise izlenme oranlarında büyük bir artış yaşamıştır. İlk
sezonda 8 Erkek -8 kadın yarışmacıyla çıkılan yolculuk bugün Survivor 2018 itibariyle
13 Erkek- 11 Kadın yarışmacıyla gerçekleşirken 2005 yılındaki 150.000 liralık ödül ise
500.000 liraya yükseltilmiştir. Önce Palau ardından Panama daha sonraki sezonlarda ise
Dominik Cumhuriyeti'nde birbirine yakın iki adada yaşamlarını devam ettiren iki
takımın bireylerinin en temelde zafere ulaşmak için mücadelelerine dayanan Survivor,
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kazananın güçlü olduğu bunun yanında psikolojik ve fizyolojik dayanıklılığın da önemli
olduğu, Türkiye özelinde giderek daha da sportifleşen ve ''sıradan insan''ın yerini
''sporcu-atlet insana'' bıraktığı bir yapıda seyretmektedir. Survivor gibi sportif
faaliyetlere dayalı bir düzende atletlere sonsuz başarı ve popülerlik vaat edilmekte,
yüksek izlenme oranlarıyla da ülke gündemine oturmalarına fırsat tanınmaktadır.
Rasyonel olarak değerlendirildiğinde olimpiyatlara katılmaktan öteye gidemeyeceğini
bilen atletler ''öteki tarafından algılanmış olma''nın verdiği kısa süreli hazzı yaşamak,
suni başarıyı tatmak için Survivor'a yoğun ilgi göstermektedir. 2018 Survivor itibariyle;
Nagihan Karadere, Merve Aydın, Nevin Yanıt, Birsen Bekgöz, Sema Aydemir ve daha
sonra yarışmaya dahil edilen Batuhan Buğra Eruygun milli atletlerdir.
Dokunulmazlık Oyunları hangi tarafın yarışmacı kaybedeceğini belirlerken, ödül
oyunları ise yarışmacılara ekstra bir doyum sağlamakta, açlıklarını dindirmektedir.
Dokunulmazlık Oyununu kaybeden takım ''Ada Konseyi''nde gitmesini istediği
yarışmacıyı kameraya nedenleriyle söyleyip önlerinde duran kâğıtlara yazıp sandığa
atarken oylamada en çok ismi çıkan aday birinci elenme adayı olarak belirlenmektedir.
Bireysel Dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı da bir aday belirlenmekte haftada
iki defa oynanan Dokunulmazlık Oyunlarının ikisini de aynı takım kaybettiğinde üç
aday, farklı takımlar kaybettiğinde ise dört aday eleme potasına çıkmaktadır.
Yarışmacılar sınırlı gıda maddeleriyle temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken bir
yandan da güçlü konuma geçmek ve kazananlardan olmak için ellerinden gelen her şeyi
yapmaktadırlar. Yapılan bireysel röportajlarla da görüşleri alınan yarışmacılar ve
adalarda yaşananlar programın Reality kimliğini kuvvetlendirirken Survivor bir ''gameshow'' örneği olarak dizi- belgesel- yarışma melezi bir yapıda ekranlara gelmektedir.
İzleyiciler tarafından ekranda var olan ve hemen hemen hepsi aynı genel temalara sahip
diziler yerine her sezon yarışmacılara da bağlı olarak farklı olaylara sahne olan Survivor
daha ilginç gelmektedir. Oyun stratejileri, seriyal olma özelliği, görsel zenginlik,
doğanın görsel zenginliği, drama, şüphe, entrika, komedi, zor görevler, büyük kavgalar,
dedikodunun çekiciliği, büyük hüzünler, farklı kişiliğe sahip bireylerin aynı alanda
yaşama zorunluluğundan kaynaklı olaylar izleyicileri programa çeken nedenlerden
bazılarını oluştururken zamanla izleyici tarafından benimsenen yarışmacılar-takım
destekleme, ''Survivor'' taraftarlığı gibi olgular da şüphesiz ki seyirciyi ''Survivor''
izlemeye iten diğer sebepler olarak konumlanmaktadır. Dizilere göre gerçek hayata
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daha yakın olan Survivor, yarışmalarda ve yarışma dışlarında yaşanan çekişmelerle bir
nevi ''ilkel insanların'' deneyimlerini izleyiciye sunarken eleme anında da seyirciye son
sözü vererek hem demokratik hem de izleyici dâhilli bir yapıya bürünmektedir.
Vahşi doğada yapılan mücadeleyi konu alan Survivor'da yarışmacılar her ne kadar
ıssız bir şekilde görüntülense ve adada yalnızmış gibi aktarılsa da kamera arkasında
birçok çalışan onlara eşlik etmektedir. Acun Ilıcalı 27.03.2018 tarihinde katıldığı
Survivor Ekstra (Tv8, Tv8.5) programında şu anda tüm yapımlarda 1200 kişinin
çalıştığını

ve

adada

21

oyun

alanının

olduğunu

belirtmektedir

(.https://www.youtube.com, Erişim Tarihi:30.03.2018). Az yiyecek, az kişisel eşya ile
yaşamlarını idame ettirmeye çalışan yarışmacılar kısıtlı yaşam alanlarını kendi
çabalarıyla yaşanabilir kılmaya çalışırken, 2018 sezonunda iki takımada bir tanesi
yataklı olmak üzere barakalar verilmesi yarışmacıların hayatlarını biraz daha konforlu
kılmıştır. Ali Eyüpoğlu'nun belirttiğine göre Survivor 2015 All- Star'ın toplam maliyeti
16-17 milyon dolar iken, bölüm başı harcanan yaklaşık miktar ise 212 bin 500 dolara
denk gelmektedir (www.milliyet.com.tr, Erişim Tarihi:23.01.2018).
Survivor'ın Dünya'da ortaya çıkışı ise şöyledir; program ilk defa İsveç'te Charlie
Person tarafından ''Expedition Robinson'' adıyla yaratılmış olan bir formattır.
Expedition Robinson adı Daniel Defoe'nun yazdığı ıssız bir adaya düşen gezginin
''yaşam savaşı''nı anlatan Robinson Crusoe ile onun taklit romanı olan Johann R.
Wyss'in kaleme aldığı ''İsviçreli Robinson Ailesi'' romanından gelmektedir (Avcı, 2015:
52). Diğer bir ilgi çekici nokta ise hem Robinson Crusoe 'da hem de İsviçreli Robinson
Ailesinde var olan genel tema tıpkı Survivor'da da olduğu gibi birey- bireysellik, bireyin
doğada ötekine karşı verdiği mücadeledir. Hobbes'un De Cive adlı yapıtının ''İthaf''
bölümünde kullandığı ''İnsan insanın kurdudur.'' deyişi Survivor ile vücut bulmuştur.
İnsanın kişisel çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapabilecek bir varlık olarak tasvir
eden Hobbes kişinin mutluluğunun, tatmin ve başarısının en yüksek değerler olduğunu
bunun dışındaki tüm değerlerin bundan sonra geleceğini söyleyerek yaşanan bütün
çatışmaların nedenini açıklamıştır (Cevizci, 2009: 471-473). Neoliberal sistemin günlük
yaşamdaki getirilerinden biri olan bireyin her koşulda gösterdiği rekabetçi tavırların
sonucunda ancak refaha ulaşacağı düşüncesi yarışmada da kendini göstermekte,
izleyicilere sunulmaktadır. Survivor'u gecenin ilerleyen saatlerinde yayınlanan ve ilgi
çekmeyen bir yarışma olmaktan da kurtaran dolaylı da olsa bu rekabettir. Var Mısın
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Yok Musun adlı yarışmada büyük ödülü senin kazanmanı istiyorum, kendimden çok
senin kazanmanı istiyorum diyerek kutuları açan ve izleyicilere ''Biz aileyiz.'' mesajı
veren yarışmacılar Survivor adasında yarıştıkları 2010 sezonunda birbirlerinin
arkalarından çevirdikleri kumpaslar, sergiledikleri ikiyüzlü davranışlar ile seyircileri
oldukça şaşırtmışlar, ''kader arkadaşlarına'' karşı takınmış oldukları acımasız tavırlar ile
de yüksek izlenme oranları elde etmişlerdir. Yine Hakan Hatipoğlu Survivor
Panorama'da yapmış olduğu değerlendirmede adada yaşananları şöyle özetlemektedir:
''Bunu siz orada hayat gibi yaşıyorsunuz, biz ekranlarımızın başında ise dizi gibi
izliyoruz.''
Survivor'da da gerçek hayatta olduğu gibi güvensizliğe bağlı olarak insanlar
arasındaki bağlar kırılgandır. Odo Marquard bu durumu Almancadan zwei (iki) ve
zweiful (kuşku) kelimeleri arasındaki etimolojik ilişkinin de bu durumu desteklediğini
ifade etmektedir (Bauman,2009). Bauman'a (2009: 32) göre, insan iki kişiyse güvence
yoktur ve öteki ne basit bir uzantı ne de birincinin astıdır. İnsan dayanışması tüketim
pazarının zaferinin ilk kurbanıdır (Bauman, 2009:101). En güçlü, en zeki, en düzenbaz
ya da en kurnaz olanın en zayıf, en bahtsız karşısında hayatta kalabilmek için elinden
geleni ardına koymama hakkı günümüz modern insanın gerçeklerinden biridir
(Bauman,2009: 113). Hayat, hayatta kalmaktır. En güçlüler, ilk vuranlar hayatta kalır.
Siz en güçlü olduğunuz sürece cezalandırılma riski olmadan en zayıflara istediğinizi
yaptırabilirsiniz (Bauman,2009: 113). Big Brother, The Weakest Link, Survivor gibi
Reality Show'lar aracılığıyla izleyiciye verilen temel mesaj; ''Bir yabancıya asla
güvenme.''dir. Survivor'un bu durumu destekleyen bir alt başlığı vardır; ''Herkesten
kuşkulanın.'' (Bauman,2009: 116). Bu yapımlar insanların fırlatılıp atılabilir olduğunun
kamusal yapımlarıdır, mesajları ise kimsenin vazgeçilmez olmadığıdır (Bauman,2009:
117). Bu hayatta kalma mücadelesinde güven, duygudaşlık, merhamet demek intihar
demektir (Bauman,2009: 117). Bu tür yapımlarda bir yardımcıya rastladığınızda uyanık
olmalısınız, sonra uyanık olmalısınız, sonunda uyanık olmalısınızdır. Bir araya gelmek,
omuz omuza vermek ve ekip halinde çalışmak ancak amaçlarınıza erişmenize yardım
ediyorsa anlam taşımaktadır (Bauman,2009: 118). Yine Bauman'ın günümüzde
yaşananlar adına yaptığı bir diğer değerlendirme de Survivor'da yaşananlara ışık
tutmaktadır. Bauman'a (2005: 62-63) göre, bugün daha az kaynağa dolayısıyla daha az
seçeneğe sahip olan insanlar kendi bireysel zayıflıklarını ''sayıların gücü''yle saflarını
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sıklaştırarak ve kolektif eylemlere girişerek telafi etmek zorunda kalmışlardır. Yine ödül
oyunlarının başında iki takımında ödüle ''bir adım'' uzakta olması, ödülü arzu nesnesi
konumuna yükseltmektedir. Fakat Bauman'a (1999: 98) göre, sadece arzulamak yetmez,
arzuyu gerçekten arzulanır kılmak ve böylece zevk almak için, kişinin arzulanan
nesneye yakınlaşabileceğine dair ümit taşıması gerekmektedir. Bauman (2008) tüketim
kültürünün medyadaki ve alışveriş merkezlerindeki teşhirci sunumu için şöyle
demektedir: ''Arzularını doyuramayanlar, her gün arzularını doyuranların çizdiği göz
kamaştırıcı manzaraya maruz bırakılmaktadır.'' (Dağtaş,2009: 37).
Survivor adını ise Mark Burnett formata kazandırırken 1998 yılında Expedition
Robinson'un haklarını satın alarak ABD’ye getiren Burnett 2000 yılında CBS' de
yayınlanmasına vesile olduğu Reality Show ile büyük beğeni toplamıştır (Huff,2006:
18'den aktaran Avcı,2015: 47). Holmes (2004: 398) ise programın daha önce 1999'da
BBC'de olan yayınıyla popüler hale geldiğini CBS yayınıyla ise Dünya'da dikkatleri
çektiğini dile getirmektedir. Eyüpoğlu' nun verdiği bilgiye göre Survivor bugün her yıl
25-28 ülkede yayınlanmaktadır (www.milliyet.com.tr, Erişim Tarihi:23.01.2018).
Acun Ilıcalı'nın ise Survivor formatını alma hikâyesini şöyle anlatmaktadır: ''
Hayatımda verdiğim iyi kararların çoğu başkalarının hatalarını iyi değerlendirip
fırsata dönüştürmekten geçer. Mesela Survivor'un formatını da böyle aldım. Normalde
formatlar televizyon istasyonlarınındır. Kimse alamaz yani bireysel olarak. İşte Show
Tv, Survivor'un 5000 avroluk ücretini ödemedi diye bize sattılar formatı. Bu sayede
formatı alma şansımız oldu.'' (Satmış, 2017: 22). Bugün ise gelinen nokta bütçe
anlamında oldukça yüksek miktarlara çıkmış durumdadır. Ilıcalı Trt Spor'da katıldığı bir
spor programında Survivor 2017'nin bütçesini 17 milyon dolar olarak açıklamıştır
(www.youtube.com, Erişim Tarihi: 22.01.2018). Burton'a (1995: 44) göre ise bu durum,
''Bu seyredilmeye değer bir yapımdır. Çünkü üretimine çok para harcandı.'' hissi
uyandırmaktadır. Öte yandan Acun Ilıcalı ve Show Tv özelinde yapılabilecek bir
değerlendirmede Ilıcalı; Show Tv ekonomik olarak dar boğazdayken haftada birden
fazla yaptığı Reality Show'larla hem programlarının Türkiye özelinde seyircilerin
akıllarında yer edinmesini sağlarken aynı zamanda bir televizyon yıldızına dönüşmüş
öte taraftan ise aldığı yüksek reytinglerle ''kanal patronu'' olabilecek kadar para
kazanmıştır. Bu durum Reality Tv'nin başladığı günden bugüne ekonomik sıkıntıda
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olan, yapımları izleyiciler tarafından izlenmeyen kanalların Reality Show'lara
yönelmesinin yakın tarihteki yerli örneklerinden birini teşkil etmektedir.
Acun Ilıcalı tarafından sıklıkla programda da tekrarlandığı üzere ''Dünya'nın en zor
ve en uzun Survivor'u'' Türkiye'de yapılmaktadır. Türk televizyonculuk koşulları gereği
özetiyle beraber 4-4.30 saat ekranda kalan Survivor'un bölüm sayısı da her geçen sene
artmaktadır. Örneğin; 2015 sezonu 80 bölümden oluşan Survivor, 2017 sezonu
itibariyle bölüm sayısını 129'a çıkartmıştır. Tüm bunların yanında yine Ilıcalı'nın da
belirttiği üzere Survivor yarışmasının Dünya'daki tüm gösterimleri arasındaki en yüksek
reytingi de yine Türkiye'den almaktadır.
Survivor özellikle Acun Medya'nın Tv8'i satın almasıyla beraber yayınlandığı
dönem için kanalın hâkimi konumuna yükselmekte, gündüz ve gece programlarıyla da
desteklenmektedir. Tv 8'de gündüz kuşağında haftada yedi gün yayınlanan Survivor
Panorama, gece kuşağında ise Tv8.5 ve Tv 8'de yayınlanan Survivor Ekstra
programlarında yarışmada yaşananların kritikleri elenen ya da daha önceki sezonlarda
''Survivor'' olmuş bireylerle yapılırken, programlara konu olan bölümler detaylı şekilde
tartışılmakta stüdyodaki misafirlerin görüşleri alınmaktadır.
Yarışmanın bu kadar başarılı olmasında bir diğer rol şüphesiz yarışmanın hem
yapımcısı hem de sunucusu rolünde olan Acun Ilıcalı'ya aittir. İlker Yasin'in ekibinde
spor muhabiriyken Şansal Büyüka' nın yoğun istekleri üzerine onun ekibine transfer
olan Ilıcalı Televole'de yaptığı röportajlarla dikkatleri çekerken, yaptığı programlarla ise
bir televizyon yıldızı haline gelmiştir. Bugün uluslararası ölçekte ''Survivor ve
Exathlon'' adlı yarışmaları yapan Ilıcalı 2002 yılında Acun Firarda (Show Tv) ile 106
ülke gezerken ardından Fear Factor, Var Mısın Yok Musun, Yok Böyle Dans, O Ses
Türkiye gibi reality programlara imza atmıştır. Yaptığı bütün işler hemen hemen
yurtdışından uyarlama Reality Show olan Ilıcalı aslında Türkiye'ye Reality Show'ların
izleyiciye

doğru

sunulursa

ne

kadar

etkili

olacağını

gösterirken

Türk

televizyonculuğunda da sayısız bölümde başarılı işe imza atmıştır. 2005 yılında Acun
Medya'yı kurmuş, 14 Kasım 2013'te ise Tv8 'i 80 milyon dolara satın almıştır
(Satmış,2017: 15). Acun Ilıcalı Türkiye’nin Reality yüzüdür. Her hareketiyle
milyonlarca insanı tebessüm ettiren, çoğu insanın sevdiği sevmeyenlerin de ''Bu herifte
şeytan tüyü var.'' dediği Ilıcalı bugün gençler tarafından rol model alınan, anne- babalar
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ve yaşlı insanlar için ise '' evlerinin çocuğu'' olmuş Türk televizyonlarının ana
aktörlerinden biri konumuna yükselmiştir (Satmış,2017: 11-12).
Yaşamı boyunca her türlü trajediden, birden fazla trafik kazasından kurtulmayı
başarabilen Acun Ilıcalı hemen herkesçe bilinen hayat hikâyesiyle gerçek bir ''Survivor''
olarak izleyici karşısına geçerken Türk izleyicisinin neyi-nasıl seveceğini tahmin etmesi
başarısının en kilit noktasıdır. Ali Eyüpoğlu 2 Aralık 2013 tarihli yazısında Acun Ilıcalı
için şunları söylemektedir :'' Acun, Türk halkının eğlence kodlarını çözdü. Ekran
karşısına geçen her insan bu yüzden o yapımlarda bir şeyler buluyor. Malum
''samimiyet''de girdi mi işin içine yelkenler suya iniyor.'' (www.milliyet.com.tr, Erişim
Tarihi: 23. 01. 2018). Öte yandan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği programlarda
bir şekilde izleyici karşısında olması reytingi arttırırken, ekran önünden ayrılması ise
reytingleri düşürmektedir. Örneğin; Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye jüriliğinden
çekildikten ve yerini Eser Yenenler, Murat Boz, Seda Bakan, Ali Taran gibi isimlere
bıraktıktan sonra yarışma reytinglerde dibi görmüş, aynı senaryo O Ses Türkiye'nin son
iki sezonunda da yaşanmıştır. Yurtdışı işleri için yarışmanın sunuculuğunu Jess Molho
ve Alp Kırşan'a devreden Ilıcalı'nın programı reyting olarak çok gerilemiş, yarı finaller
ve finallerle birlikte ise hem artan rekabet hem de Ilıcalı'nın sunucu koltuğuna tekrar
dönmesiyle reytingler yükselmiştir. Formatını başka bir şirkete devrettiği Var Mısın
Yok Musun ise bu duruma başka bir örneği oluşturmaktadır. Ilıcalı ile reyting
ölçümlerinde zirvede yer alan program ondan sonra Ahmet Çakar, Asuman Krause,
İlker Ayrık gibi isimler tarafından denenmiş fakat her seferinde de izlenme oranları
açısından hüsrana uğramıştır. ''Acun Ilıcalı İllüzyonu'' Türk seyircileri için formatlarla
beraber reyting açısından önemli bir konuma yükselmiş durumdadır. Aslında Ilıcalı'nın
içinde bulunduğu yapımlarda ana aktör olmadan, ekranda çok fazla kalmadan bunu
gerçekleştirmesi de diğer bir ilginç noktayı oluşturmaktadır. Artık öyle bir konuma
gelinmiştir ki Acun Ilıcalı'nın konuk olarak katıldığı diğer programlar dahi bir süre
sonra yüksek reyting almaya başlamıştır. İzleyiciye genellikle yakın, samimi olan Acun
Ilıcalı seyircilerde gündelik hayatta tanıyabileceğiniz herhangi biri hissi uyandırırken bu
durumun oluşmasında muhabirlikten kanal patronluğuna uzanan yolculuğunu yine
seyircilerinin önünde onların destekleriyle gerçekleştirmesinin büyük payı vardır.
Karabıyık'a (2017: 105) göre yarışmacıların aşağılanmasının, azarlanmasının, rencide
edilmesinin bu kadar yoğun olduğu jürili programların aksine Acun Ilıcalı Türk
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televizyonculuğuna tek eksik olan saygıyı getirmiştir. Jüri koltuğunda da otursa sunucu
da olsa yarışmacılara saygıda kusur etmeyen Ilıcalı, yarışmacıları baş tacı eden
davranışlarıyla seyirciyi de etkilemektedir. Yine Ilıcalı yarışmalarında bir formata
katılanlar diğer formatlara da katılmakta bu hem yarışmacı adayı hem de seyirci
arasında art arda gelen farklı formatlar için devamlılık yaratmaktadır.
Survivor'a kısmen benzeyen ''Exathlon'' adlı kendi buluşuyla Meksika'da yüksek
reytingler elde eden Ilıcalı Kolombiya, ABD (Telemundo), Brezilya, Peru gibi ülkelere
bu yarışmayı yaparken Romanya ve Yunanistan için ise Survivor çekmektedir.
Yunanistan Survivor'u ile ülkenin televizyon reyting rekorunu kıran Acun Ilıcalı 65
share elde ederken, 20 share ile başlayan program son üç bölüm 62 share

ile

izlenmiştir. İnsan ne kadar soru işareti yaratırsa o kadar izlenir diyen Ilıcalı, aynı
zamanda da sosyal medyada Survivor için yazılanları Ekşi Sözlük de dâhil olma üzere
okuduğunu, seyirciyi kokladığını da dile getirmektedir. Katıldığı Gel Konuşalım (Tv8)
adlı sabah programında Yunanistan Survivor'u için Yunanlıların ekonomik krizden
geçtiğini belirten Ilıcalı ekonomik krizle birlikte televizyon yapımlarının da giderek
azaldığını, Survivor'un ise krizde olan halk için dertlerinden uzaklaşmak amacıyla bir
kaçış yarattığını belirtmektedir. Final akşamı Yunanistan'da kimsenin sokağa
çıkmadığını herkesin Survivor'u izlediğini hatta mecliste konuşma yapan bir vekilin
''Herkes Survivor izliyor, ben boşuna konuşuyorum.'' dediğini ve bunu da gazetelerin
yazdığını da eklemektedir (www.youtube.com, Erişim Tarihi:01.03.2018). Tüm bunlara
bakılınca Yunanistan'da yaşanan durumun Türkiye 2001 ekonomik krizi ve BBG
çılgınlığı ile ne kadar benzer olduğu görülmektedir.
Survivor'da tezin ana konusunu oluşturan ürün yerleştirme uygulamaları Türkiye
dışında diğer ülkelerde de sıklıkla uygulanmaktadır. Donaton (2003: 56) bu durumu
şöyle açıklamaktadır: ''Belli bir yarışı kazanana örneğin günlerce böğürtlen veya
böceklerle beslenen birine Domino's Pizza, bütün gün güneşin altında ağır fiziki
yorgunluk yaşamış birine altı kutu soğuk bira verilmiştir. İzleyiciler programda ürün
yerleştirmeleri çok etkileyici bulmuşlar uygun düştüğü konusunda hem fikir
olmuşlardır. Yine kısmen de olsa şov biçiminin sansasyona yönelik olması izleyici
beklentilerinin düşmesine neden olmuştur.'' CBS Yönetim Kurulu Başkanı Leslie
Moorves ise; '' Survivor'un sağladığı etki fenomendir.'' yarışmada uygulanan ürün
yerleştirme uygulamaları ile geleneksel reklamı karşılaştırmıştır. Yarışmacılardan
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birinin tutup da ''Aman tanrım bir Doritos cipsi.'' veya '' Aman Tanrım bir Budweiser
içeceğim, dört haftadır ağzıma bira sürmedim. Bu bira o kadar lezzetli ki!'' demesinin
30 saniyelik bir reklamdan hatta beş reklamdan daha etkili olduğunu belirtmektedir
(Donaton,2003: 57).
Bir diğer tartışılan konu ise ''Gönüllüler-Ünlüler'' konseptine geçildikten sonra
''Ünlü'' olarak adaya davet edilenlerin ne kadar ünlü olduğu hakkındadır. Bazı
gönüllüler ünlülerden daha şöhretliyken ünlüler ise kısmen ''loser'' olarak tabir edilen
henüz şöhretin daha ilk basamağında unutulmaya yüz tutmuş kişilerden seçilirken
bazıları ise Survivor'da şöhretini tazeledikten sonra bir sonraki Reality Show'a kadar
yine unutulma sürecine girmişlerdir. (Karabıyık,2017: 187).
2017 Survivor özelinde ise Survivor Türkiye tarihinde ilk defa ceza oyunları
oynanmış kaybeden takım bütün bir hafta boyunca dokunulmazlık oyunları hariç tüm
oyunlara ''-1'' ile başlamıştır. Yine takımlara daha sonradan dâhil olan yarışmacılar da
2017 sezonunun sürprizlerinden biridir. Fatih Hürkan ünlüler takımına, Sadin ve Anıl
ise gönüllüler takımına dahil olmuşlardır. Ödül oyunlarına ilave olarak Bil Bakalım adlı
tahmin oyunu ve Anlat Bakalım adlı sessiz sinema oyunuyla da yarışmacılara ekstra
ödül kazanma fırsatları sağlanmıştır. Yarışmanın birincisi gönüllüler takımından
Ogeday Girişken olurken, ikinci ünlüler takımından Adem Kılıççı, üçüncü ünlüler
takımında Serhat Akın, dördüncü ünlüler takımından Sema Aydemir ve beşinci ünlüler
takımından İlhan Mansız olmuştur.
Survivor 2017'de gerçekleşen bazı olay ve söylemlerin Reality Show açısından
değerlendirilmesi ise şöyledir:
Tablo 15: Survivor 2017 Ünlüler- Gönüllüler Programının Reality Tv Açısından İncelenmesi

Hayat Hikayeleri Sunumu
Küçüklüğüm zor geçti. Hem çalıştım, hem okudum. Annem baktı bize, temizliğe gidiyordu. Ben de
onun peşinden gidiyordum. Kapıcılık yaptık. Hangi doktorun, avukatın kızı dövüş sporu yapar.
İçimdekilerin hıncını böyle alıyorum. (Sabriye)
Babamı 8 yaşında kaybettim. Annem 38 yaşındaydı. Ev kiraydı. 2 abim okulu bırakıp hayata atıldı.
Beni okutmaya çalıştılar. Anne dedim arkadaşlarım okula servisle gidiyor ben niye her gün
metrelerce yürüyerek dedim. Orada ilk tokadı yedim hayattan. Hayat zor ve ayaklarının üstünde
durmalısın ve her şey hayatta senin istediğin gibi olmuyor (Volkan,90. Bölüm).

151

(Tablo 15. Devam)

6 çocuklu bir ailede ''hayattan yırtmak'' için spora başladım. 14 yaşında çalışmaya başladım. Babam;
''Sen ayakları üstünde durabilecek birisisin.'' dedi. Yaşadığım bir rahatsızlıktan ötürü İstanbul'a
gitmek zorunda kaldım hem de aileme sürpriz yapacaktım. O gece babamın hastanede yatmış
olduğunu öğrendim. Onun yanında kalmamı istedi babam. O gece de onu kaybettik. Hep onun için
mücadele ettim. Bugün bu kadar mücadele edebiliyorsam babamın bana duyduğu güven sayesinde ve
biliyorum ki her parkurun başına çıktığımda benimle beraber koşuyor. Çünkü onun varlığını çok
fazla yanımda hissediyorum. Bazı şeyleri daha iyi anlamam için ıssız bir adaya düşmem gerekiyordu.
Survivor bana bu anlamda çok fazla şey kattı (Elif-119.Bölüm).
Yarışmayı Kazanmak İçin Her Yol Mübah
Ben burada yolumu çizmişim o yolda devam etmek için önüme bakarım. Önüme engel çıkarmaya
çalışan, huzurumu bozanlar olur onları direkt silerim. Egale ederim hiç umrumda olmaz. Kim ne
demiş, yok huzurumu bozacakmış, yok sesini mi çıkarıyor, arkamdan mı konuşuyor, istediğini
yapsın. Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın (Elif, 67.Bölüm).
Ogeday o kadar çok sayı getirdi ki, bana ne onun karakterinden. Sadece kendimi düşünüyorum.
(Berna,111.Bölüm)
Çok güzel ilişkiler kurulsun ama kendini yıpratacak kadar değil, 1 tane şampiyon çıkacak o kadar da
duygusal bağlara girmeye gerek yok (Elif,107.Bölüm).
Biz buraya gönül eğlendirmeye gelmedik. Herkesin bir hayalı var. Ona göre hareket etmemiz lazım.
(Serhat,106.Bölüm)
Birisi için üzüleceksem benim burada işim yok. Ben buraya arkadaş bulmaya gelmedim.
(Volkan,76.Bölüm)
Neden karşı tarafı ezerek konuşulur, işte böyle sahte yüzler. Hedef uğruna karşısındakileri ezme
davranışı, iyi niyetli mi? 3 ay koyun koyuna yattığınız hiç bir insanı tanıyamıyorsunuz.
(Anıl,82.Bölüm)
Çünkü bizim takımımızda bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyeti hakim, adaletsizlik
karşısında susan bir sürü dilsiz şeytan var. (Erdi,55.Bölüm)
Felsefik Aforizmalar
Benim geldiğim yerde adalet terazisi bozuktu diye bir şey yok yeri gelirse böyle giderse hem adalet
oluruz hem de terazi (Erdi,5.Bölüm).
Kişi kişinin aynasıdır, nasıl bakarsan öyle görürsün (Adem,78.Bölüm).
İnsan kaderini kalbinde olan sevgiyle değiştirebilir ( Berna,74.Bölüm).
Ben öyle haksızlık gördüğümde kenara köşeye çekilip kendimi rahatlatmak için squat yapmam,
meydana iner vukuat yaparım. (Erdi,7.Bölüm)
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. (Furkan,2.Bölüm)
Zaman her şeyin ilacıymış unutmuyorsun ama zamanla alışıyorsun. Zamanla yaşamak olduğun
duruma da alışmak zorunda olduğun için alışıyorsun. (Elif,119.Bölüm)
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Hep gitmişimdir zaten kimini hoşuna, kiminin zoruna. (Sabriye,28.Bölüm)
Doğrular her gün değişiyor burada. Bir gün böyle oluyor, bir gün şöyle. Tehdit desen gırla,
acındırmalar keza. (Furkan,25.Bölüm)
Adalet terazisi yer, zaman ve kişilere göre değişmez. (İlhan Mansız,33.Bölüm)
Biz bu adanın mavi rüyaları, pembe hayalleri değil güneşi kıskandıran gerçekleriyiz. (Erdi,1.Bölüm)
Tek insan, zengin insandır. (Eser,21.Bölüm)
Ya şah olurum ya mat. Ama piyon olmam. (Adem,129.Bölüm)
Kültürel Söylemler
Nasibin ötesine geçemezsin.(Adem,116.Bölüm)
Hepimizin zor günleri olmuştur. Bu zorluklar bizi kuvvetlendiriyor. ''Her şerde bir hayır vardır.''a çok
inanıyorum. (Şahika,73.Bölüm)
Dedikodu
Kaybedilen bir oyun sırasında aynı anda oyun alanının farklı iki köşesinde Serhat ve Sema Sabriye'yi
çekiştirirken, Sabriye'de Serhat'ın arkasından konuşmaktadır. (116. Bölüm)
Berna'nın kendisini hiç sevmiyorum. Çok mutluyum gitmesine. Arkamdan çok atıp tutuyordu.
Benimle çok uğraşıyorlardı. Karşı gruptan bir kişi daha gitti, çok mutluyum. (Sabriye, Berna'nın
gidişi üzerine;25.Bölüm)
Survivor'a Dair
Keşkelerim olmadı mı, oldu. Burada bunları sorgulama şansı elde ettim. (İlhan Mansız,25.Bölüm).
Burada bu zamana kadar yaptığım şeyleri sorgulamak için çok zamanım oldu. Bundan sorna çok
başka olacak. Ailemin kıymeti bir kat daha arttı. Oğlumla çok iyi yaşayacağım bundan sonra
(Sema,125.Bölüm).
Bazı insanlar, insanlarla ''survive'' ederken bazıları Survivor'la mücadele ediyor (Berna,77.Bölüm).
Her şeyi hayata dair öğreniyor insan. Öğrenen de öğreten de sensin. (Gökhan,85.Bölüm)
Survivor sadece performans oyunu değil, öyle olsaydı benim burada işim olmazdı. Psikolojik baskı,
açlık vs. hepsi önemli. Ben iyiyim, oyun kazanıyorum beni yazmayın, göndermeyin diye bir şey yok
(Berna, 84.Bölüm)
Tartışma bizim buradaki besin kaynağımız. (Adem,74.Bölüm)
Bu adada birine güvenmek, biriyle bir şeyler paylaşmak çok zor, insan çok yıpranıyor bazen.
(Şahika,69.Bölüm)
Psikolojin sağlam mı değil mi Survivor budur, gerisi boş. (Berna,32.Bölüm)
Hayatta en büyük lüks evinden çıkıp bakkaldan bir şeyler alabilmekmiş, istediğini yapabilmekmiş.
(Furkan,36.Bölüm)
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Bir de yetmiyor üstüne üstlük Survivor'da çoğunluğun yanında yer almak doğru şey diyorsun, hayır
adı Survivor karakterli olmak doğru şey, birey olmak doğru şey (Bulut Anıl'a yönelik
olarak,37.Bölüm).
Beraber olmadan olmadığını herkes anladı. Herkes birbiriyle konuşuyor şu an, birbirimizi
kabullenmekten başka çaremiz yok. Herkes empati yapıyor. (Berna,31.Bölüm).
Ya bugün kaybedersek bizi kesin potaya çıkaracaklar. Kaç haftadır onun stresini çekiyorum. Vallaha
bir hafta da artık rahat etmek istiyorum. Kaybetme korkusu var. Bu da oyunlarda başarısız olmama
sebep oluyor. (Sabriye,32.Bölüm)
Gaddar ol, soğuk ol, kafana saçma düşünceler sokma, yumuşak kalpli olma. (Sema,52.Bölüm)
Her şeyi olduğu gibi değil olması gerektiği gibi algılayan kişilerden bahsediyoruz. Objektiflik yok,
saygısızlık had safhada. (Pınar,48.Bölüm)
İnsanlara bakıyorum şöyle adadan ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Tükürdüğünü yalayanlar var. Önce
dost olup, sonra birbirlerine ''Adam mısın?'' diyenler var. Balığını yemem diyorlar şimdi tuttukları
balıkları yiyorlar. Yemişim sizin gibi delikanlıyı, dik duruşu. Böyle dik duruş falan olmaz, rüzgar
yapmasınlar rüzgar. (Furkan,44.Bölüm)
Kaybettiğinde aşağılamak bizde çok normal. Yani bu takımda kazandığında kral yapıyorlar,
kaybettiğinde ise soytarı. (Şahika,37.Bölüm)
Ödül oyunlarında önce iki takım da kazanacağını düşünür. O yüzden yüzler güleçtir.
(Acun,69.Bölüm)
Çok güzel dostluklar edindim burada. Kapımın her zaman açık olacağı insanlar var. Yolda gördüğüm
zaman selam vermeyeceğim insanlar da tabii ki olacak. Gözlerine her baktığım zaman sinsilik
gördüğüm insanlar da var. Delikanlılık ve adamlıktan bahseden insanlar da. Başkalarının arkasında
kuyruk gibi dolaşanları da gördüm. (Yiğit,19.Bölüm)
İçimizde gruplara ayrılmadan önce yatanlara bakıyorum da şimdi arı olmuşlar. Coconut yok denilen
adadan 80-90 tane bir günde Coconut bulundu. Keza bade de öyle. Herkes kendi başına kalınca
çalışmak zorunda. 5 haftadır ormanda kimse bulamıyor bugün mü çıktı yani ormandan. Herkes
çalıştığının ekmeğini yesin abi. (Furkan,29.Bölüm)
Ada böyle daha düzenli. Sevmediğim adama ben niye çalışıyorum. Bunlar yüzünden hiç bir iş
yapmak istemiyordum (Sabriye,29.Bölüm)
Buraya geldiğimden beri kendimi gladyatör gibi hissediyorum. Kesinlikle kadın gibi ne bileyim
böyle kırılan, incinen bir şey değilmiş bir makineymiş gibi ve sürekli saldırmam gerekiyormuş gibi
hissediyorum. (Sema,61.Bölüm)
Survivor'un bana öğrettiği şeylerden biri de büyük konuşmamak. Yoksa tükürmek zorunda
kalıyorsun. (Furkan,43.Bölüm)
Hayatı bazen boş yaşadığımı da anladım. Burada hayat adına bu yaşıma rağmen birçok şey öğrendim.
Tecrübelerimi yeniledim. Bu yarışmaya iyi ki gelmişim. Ufak şeylerden mutluluk duymam
gerektiğini, etrafımdaki sevdiğim insanların kıymetini daha iyi bilmem gerektiğini anladım. Buradan
çıktıktan sonra hayatı farklı yönlere çekeceğime eminim. (İlhan Mansız, 61.Bölüm)
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Bireysel Sloganlar
Güç demek, Mengüç demek. (Tarık Mengüç)
Ben Tuğçe umarım ünlüler iyi hazırlanmışlardır. (Tuğçe)
Kaynak: Survivor 2017 Ünlüler- Gönüllüler, Tv8

Yarışma içerisinde yarışmacılar tarafından dile getirilen söylemlerden de görüldüğü
üzere Survivor tipik bir Reality yarışma programıdır. Yarışmacılarının hayat
hikâyelerini sunuş tarzları, kazanan olmak için- kazanan tarafta yer almak için öteki
durumundaki birey ve bireylere yaptıkları, izleyicilere aktardıkları felsefik aforizmalar,
kültürel söylemler, dedikodular diğer Reality yarışmalarda da olduğu gibi yapımda
bolca yer almaktadır. 2005 yılı itibariyle Türk televizyonlarına merhaba diyen Survivor
2018 sezonu da dâhil olmak üzere 12 sezon boyunca Kanal D, Star Tv, Tv8, Show Tv
kanallarında ekrana gelmiştir. Yayınlandığı her dönem yüksek izlenirlik oranlarına
sahip olan ve gerek yarışmacılarıyla gerekse de yaşananlarıyla ülkenin gündem
maddelerinden biri haline gelen Survivor bugün Türk televizyonlarındaki en önemli
Reality yarışma programlarından biri olarak gerek seyirciler gerekse de televizyon
eleştirmenleri tarafından hem takdir edilmekte hem de eleştirilmektedir.

2.6. Kavramsal Açıdan Marka Tanınırlığı, Marka Hatırlanırlığı ve Marka
Farkındalığı
Marka tanıma ve marka hatırlama kavramları marka farkındalığının alt bileşenleri
olarak konumlanmaktadır. İkisi arasındaki temel fark ise ''ürüne duyulan ihtiyaç''
ve/veya ürünü herhangi bir yerde görme sonucu tüketicinin zihninde öncelikle hangi
iletişim

etkisinin

gerçekleştiğiyle

ilgilidir

(Percy

vd.,2004:

131'den

aktaran

Öztürk,2011: 48). Tanıma, bir markaya dair mesaja maruz kaldıktan sonra gerçekleşen
ihtiyaç hissi, hatırlama ise ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra hangi markanın bu ihtiyacı
gidereceğine dair tüketici zihninde gerçekleşen süreçlerdir (Percy vd.,2004: 131'den
aktaran Öztürk,2011: 48 ). Markayla karşılaşma ne denli kısa süre önce olmuş ise, onun
kişinin bilincine geri dönme ve yeni bilginin işleme konma olasılığı da o denli yüksektir
(Franzen,2005: 49). Kitle iletişim ve yeni medya araçlarının markalar tarafından etkili
kullanımı bugün marka farkındalığı yaratmanın en önemli yollarından birini
oluşturmaktadır. Tezin bu kısmında marka farkındalığı kavramıyla birlikte onun alt
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başlıklarını oluşturan marka tanınırlığı ve nihayetinde tezin ana konusunu oluşturan
marka hatırlanırlığı kavramları incelenecektir.

2.6.1. Marka Tanınırlığı

Tanıma; markanın görsel özellikleri görüldüğü veya bu görsel özelliklere ilişkin
ipuçları verildiği zaman markanın isminin bilinmesidir (Tosun,2014: 131). Yine marka
tanınırlığı, tüketicinin markayı belli bir kategoriye yerleştirebilmesi için yeterli seviyede
bilgiye sahip olması şeklinde de ifade edilebilmektedir (Daldal ve Kılıç,2014: 22).
Marka farkındalığının kapsadığı temel kavramlardan biri olan marka tanınırlığı,
tüketicinin markayı kategorileştirmek için yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ile
açıklanabilir (Uztuğ,2003: 30). Yapılan çeşitli araştırmalar tanınmanın sağlanmasında
reklam, satın alma noktası iletişimi ve sponsorluğun; hatırlanmanın sağlanmasında ise
farklı

halkla

ilişkiler

aktivitelerinin

özellikle

etkili

olduğunu

belirtmektedir

(Tosun,2014: 205). Reklam ve sponsorluk çalışmalarında markaya ait isim ve
sembollerin beraber kullanımı da tanımayı kuvvetlendirme en temel amacını
taşımaktadır (Tosun,2014: 205). Marka tanınırlığında amaç; bir ürün kategorisine dair
dikkat çekmeyi arttırarak rakip markaların hatırlanmasına engel olmaktır (Babin ve
Carder, 1996: 34). Markanın güçlü çağrışımlardan yararlanmadan yalın bir tanıma ve
hatırlama sağlaması belli durumlarda markaya yönelik satın alma kararı verilmesinde
etkili olabilmektedir. Özellikle düşük ilgilenimli ürünler, hızlı tüketim ürünlerinde
tüketicinin amacı fazla çaba sarf etmeden tanıdık, bilindik bir markayı satın almaktır
(Tosun,2014: 205).
Marka tanınırlığı farkındalığın yaratılmasında büyük rol oynamaktadır ve ürün
tasarımı, logo, ya da sembol vb. görsel araçlar ile doğrudan ilgilidir (Uztuğ,2003: 30).
Tanınmayan ve fark edilmeyen markaların tüketici tarafından satın alınma ihtimali
oldukça düşmektedir. Satın alma durumu oluştuğunda, tüketici satın almak istediği ürün
grubunda ilk akla gelen markayı satın almak isteyeceğinden, markanın tanınır ve yüksek
hafıza payına sahip olması satış grafiği açısından oldukça önemlidir (aktaran
Tekeli,2014: 37). Marka tanınırlığı sağlamak ürün yerleştirme uygulamalarının birincil
hedefi konumundadır ve markaya yönelik olumlu tutum oluşturulmasına yardımcı olur
(Odabaşı ve Oyman,2005: 377).
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2.6.2. Marka Hatırlanırlığı

Marka farkındalığının içerdiği diğer bir önemli kavram olan marka hatırlanırlığı,
markaya dair bir ipucu verildiğinde tüketicinin önceki bilgilerini kullanma yeterliliği,
doğru şekilde markayı belleğe kodlama, çağırma yeteneği olarak tanımlananabilir
(Uztuğ,2003:

30). Marka hatırlama;

belirli

bir ürünün işlevine

gereksinim

duyulduğunda akla o işlevi gerçekleştirme yeteneğine sahip bir markanın gelmesidir
(Tosun,2014: 204). Örneğin kişinin çok susadığı için bir içeceğe gereksinim
duyduğunda aklına ''Coca Cola''nın gelmesi, markanın hatırlanması sayesinde
olmaktadır (Tosun,2014: 204). Marka kullanımı ile çeşitli tüketim türlerini ve davranış
biçimlerini eşleştiren görüntülere dayalı reklamlar, bu oluşumu doğal olarak
gerçekleştiren sponsorluklar markanın hatırlanırlığını güçlendirir (Tosun,2014: 206).
Bir golf turnuvasına sponsor olan marka, o sporu yapanlar gibi olmak isteyenlerde etkili
bir hatırlanırlık yaratır (Tosun,2014: 206). Marka hatırlama, markaya dair bir ipucu
verildiğinde tüketicinin geçmişteki bilgilerini kullanma yeterliliğidir (Çavuşoğlu,2007:
12). Karadağ'a (2015: 13) göre ise marka hatırlanırlığı, tüketiciye markayla ilgili bir
bilgi paylaşıldığında tüketicinin bu bilgiyi kullanma yeterliliği, markayı anımsaması,
ipucu verildiğinde hatırlamak istediğinde markayı doğru olarak aklına getirmesi olarak
tanımlanmaktadır.
Markanın arka planda ya da yakın çekimde filmde görünmesi, filmde markadan
bahsedilmesi, sevilen bir aktörce hoş bir ortamda kullanılması ve ne kadar süreyle
gösterildiği gibi unsurlar markanın hatırlanırlığını, farkına varılmasını önemli ölçüde
etkileyebilmektedir (Odabaşı ve Oyman,2005: 380). Yapılan önceki araştırmalar ürün
yerleştirmenin markaya yönelik tüketicilerin tutum, hatırlama ve satın alma niyetlerini
etkilediğini ortaya koymaktadır (You,2004: 7).
Lindstrom'un (2009: 45-46) ifade ettiğine göre 64 yaşına geldiğinde normal bir
insan yaklaşık 2 milyon dolayında bir televizyon reklamı izlemiş olmaktadır. Zaman
hesabıyla bu süre; 6 yıl boyunca haftanın yedi günü günde 8 saat reklam izlemeye denk
gelmektedir. 1965 yılında yapılan araştırmalarda sıradan bir tüketici izlediği reklamların
%34'ünü hatırlarken, 1990'da bu süre %8'e inmiş ve 2007'de AC Nielsen adlı araştırma
şirketinin 1000 kişiyle telefonda yaptığı analize göre ise ortalama bir kişinin o ana kadar
izlediği reklamların yalnızca %2,21'ini hatırladığı tespit edilmiştir. Anımsama zorluğu
nedeni olarak ise günümüzde hızla hareket eden, sürekli değişen ve kesintisiz olan bir
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medya saldırısının varlığı (sonu gelmeyen pop-up'lar, banner reklamlar, 24 saat
televizyon yayını, katalog, billboard'lar) ve tüm bunların orijinallikten uzak olması
olarak görülmektedir (Lindstrom, 2009: 46-47).
Lindstrom ''American Idol'' programında yapılan ürün yerleştirmeler ile ilgili marka
hatırlanırlığı çalışmasını yapma nedenini ise şu şekilde açıklamaktadır :'' Salı günü
televizyonda izlediğim Honda reklamı şöyle dursun, daha dün gece ne yediğimi
anımsayamadığımı söylemiştm. Öyleyse jüri üyesi Simon Cowell'ın Alicia Keys'in
''Fallin'' şarkısını ruhsuz bir ifadeyle yorumlayan bir yarışmacıyı daha azarlamak için
gözleri parlayarak öne doğru eğilirken elindeki meşrubatın ne marka olduğunu aklımda
tutmamı kim bekleyebilir benden.'' (Lindstrom,2009: 48).
Uzun yıllar süren nöropazarlama araştırmaları, bir reklam etkinliğine ilişkin en
güvenilir ve en geçerli ölçütün ister deodorant ister parfüm isterse de bir takı markası
olsun herhangi bir ürünün tüketici hafızasında kalıp kalmadığı oluştururken aklımızda
kalan ürünle mağazaya girdiğimizde ilk olarak aradığımız ürünün arasında pozitif
korelasyon vardır (Lindstrom,2009: 54-55). Lindstrom'un bahsettiği diğer önemli unsur
ise yerleştirilmesi yapılan ürünün hikâye ile ilişkisinin markanın hatırlanırlığına olan
etkisi üzerinedir. Lindstrom (2009: 57-58) ürünün hikâyeyle olan ilişkisinin
hatırlanmaya pozitif etki ettiğini iki örnek üzerinden açıklamaktadır. E.T. filminde
Elliot'un bisiklet gezisine çıkarken ağzına attığı Reese's Pieces'ı yemesi bir tesadüf
değildir, öykünün esasında kilit parçası olan bu sahnede Reese's Pieces E.T.'yi
koruluktan çıkarmak için kullanılacaktır. Diğer bir örnek ise Spielberg'in Azınlık
Raporu (Minority Report) filminde USA Today'in 2054 baskısı bir tren yolcusunun
elinde ekrana gelirken ''Suç Öncesi Birimi'' kendini avlıyor başlığının yanında Tom
Cruise'un yana yatmış resmi vardır. Oysa aynı gazetenin Kara Şahin Düştü, Berber
Dükkânı, Aşk Masalı filmlerindeki sahneleri hatırlanmaz çünkü hiçbirinin hikâyeyle bir
ilişkisi yoktur (Lindstrom,2009: 57-58). Abd'de yapılan bir başka araştırmaya göre
yerleştirme yapılan markalar reklamlarına göre 2,5 kat daha fazla hatırlanmaktadır
(Tığlı,2004: 36).
Yapım içerisinde yerleştirmeleri yapılan ürünlerin izleyici konumunda olan
tüketicinin zihninde yer etmesi olarak da tanımlanabilecek olan marka hatırlanırlığında
film içerisine yerleştirilen markaların tüketici tarafından biliniyor olması marka
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hatırlamayı etkilemektedir (Babin ve Brennan, 2004). Karrh (1998) ürün yerleştirmenin
marka hatırlamaları üzerinde etkisi olduğunu tespit etmiştir. İzleyicilerin filmleri
izlerkenki dikkat düzeyleri marka hatırlanırlığı üzerinde etkilidir. Dikkatli ve bilinçli
izlenen bir filmin sonrasında izleyicilerin büyük çoğunluğu filmlerdeki markaları açık
veya kapalı olarak anımsamaktadır (Balasubramanian,2006: 117).
Hatırlama yönteminde araştırılan unsura ilişkin ilgili materyal ya da filmin tekrar
gösterilmeksizin sorular sorularak, bilgilerin hatırlanıp hatırlanmadığı, hatırlanıyorsa ne
dereceye kadar hatırlandığı belirlenmeye çalışılır. Cevapların alınmasında deneklere ya
hiç yardım edilmez ya da kesmen edilip onların soruları cevaplamaları beklenir
(Babacan, 2015: 311). Yardımsız hatırlama görevinde ilk isimlendirilen marka en
yüksek farkındalık seviyesini elde etmiştir ve cevaplayıcının zihninde diğer markaların
önündedir (Erdil ve Uzun,2009: 243). Batı'ya (2015a) göre ise mutlu izleyici markayı
daha iyi hatırlamaktadır. Özellikle kolayda mallarda marka hatırlama yöntemi pek
kullanılmazken nitelikli mallarda marka hatırlama sistemi önemli bir rol üstlenmektedir
(Tekeli,2014: 37).

2.6.3. Marka Farkındalığı

Hem marka hatırlanırlığını hem de marka tanınırlığını içerisinde barındıran marka
farkındalığı; markanın hem görsel hem de fayda maksimizasyonu bileşenlerinin ve bu
bileşenlerle oluşan marka kimliğinin tüketicide etki oluşturmasının sağlanması
durumudur (Tekeli,2014: 36). Marka farkındalığı; belirli bir ürün kategorisi içerisinde
yer alana bir markanın, tüketici tarafından hatırlanması ve tanınmasıdır (Aaker,1991:
61'den aktaran Daldal ve Kılıç,2014). Aaker yine kavramı en temel haliyle tüketicinin
marka varlığından haberinin olması olarak tanımlamıştır. Uztuğ'a (2003: 29) göre marka
farkındalığı, markanın tüketici belleğinde sahip olduğu izlem gücü olarak temelde
marka tanınırlığını ve marka hatırlanırlığını içerir. Farkındalık markaya dair algıların,
fikirlerin oluşması için önkoşul niteliğindedir. Tosun (2014: 131) kavramı, markanın
adı, logosu, karakteri, ambalajı, sunduğu yararlar vb. biçimsel ve içeriksel özelliklerinin
kategori gereksinimleriyle birleşimidir olarak tanımlamaktadır.
Farkındalık, marka ile tüketici arasında kurulan bir bağ olması sebebiyle önemli bir
konu olamsının yanında fikirlerin oluşmasında da ön koşul niteliğindedir. Farkındalık
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bir markanın tüketici zihnindeki ilk izdüşümüdür (Seyhan,2007: 15-16). Marka
farkındalığı, marka kimliklerinin işlevlerini ne derece başarıyla gerçekleştirebildikleri
ile yakından ilgilidir (Şahin, 2007: 13). Birbirini ikame edebilecek sayısız markanın
piyasada olduğu bugün marka tanınırlığı ve marka hatırlanırlığını da içine alan marka
farkındalığı satın alma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Müşterinin marka için attığı
ilk adımı marka farkındalığı oluştururken, müşteri artık markayı algılamakta,
düşünmekte ve değerlendirmektedir (Karadağ,2015: 45).
Karadağ'a (2015: 13) göre marka farkındalığını etkileyen unsurlar altı başlık altında
toplanmaktadır. Bunlar: marka ismi, logo, sembol, marka kişilik özellikleri, ambalaj,
slogandır. Elitok (2003) ''Hadi Markalaşalım'' adlı kitabında marka farkındalığını
başarmak için bazı taktiklerden bahsetmiştir: '' Anılmaya değer fark yaratmak, bir
slogan ya da melodi geliştirmek, sembol oluşturmak, reklam- tanıtım yapmak ve
bunların birbirleriye tutarlı bir bütün halinde sürekliliğini sağlamak, ürün çizgisinde
süreklilik yakalamak.'' (Karadağ,2015: 46-49). Örneğin; bir tüketici marka adını net
olarak anımsamasa da , markayı koni şeklinde şisesi olan veya kanguru logosu olan
market olarak hatırlayabilir (Tığlı vd.,2007: 3). Marka farkındalığını yaratmak için,
markanın ait olduğu kategorinin işlevi ile eşleştirilmesi gerekir. Bu eşleştirilmenin
gerçekleştirilmesi için ise, slogan, reklam müzikleri, kullanılan karakter, düzenlenen
etkinlikler, sponsorluk gibi çalışmalarla belleğe kayıtlanan çeşitli çağrışımlar
oluşturulması ve bu çağrışımlar arasında bağlantıların kurulmasının sağlanması gerekir
(Tosun,2014: 132). Hatırlama ve tanıma kavramları kesin çizgilerle birbirinden
ayrılamaz. Çünkü hatırlama işlevinin içinde tanıma büyük oranda vardır. Bir ürüne
gereksinim duyulduğunda akla belirli bir markanın gelmesi markanın ayırt edici
özelliğinin hatırlanması nedeniyle tanımayı da kapsar (Tosun,2014: 204). Marka
farkındalığının sürekliliği için hatırlamanın sürekliliği esastır (Akyol,2010: 50).
Markaların tüketiciler tarafından hatırlanmasını sağlamak, tanınmasını sağlamaktan
daha zordur. Hatırlanmayı sağlamak için markaların adlarını çarpıcı bir biçimde
vurgulamalı, marka ürün bağlantısı güçlü olmalı ve markaya ilişkin unsurlar daha çok
tekrar yapılmalıdır (Erdil ve Uzun, 2009: 231).
Tüketicinin bir ürünü alması için o ürünün farkında olması gerekir (Tanyıldızı ve
Gerçek, 2012: 1098). Yine diğer bir görüşe göre ise salt marka farkındalığının satın
alma davranışına neden olmayacağı, müşterilere firmaların onları tercih etmeleri için
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nedenler sunmaları gerekmektedir (Zyman ve Brott,2004: 12). Zyman ve Brott (2004:
44) bu durumu McDonald's örneğiyle şöyle açıklamaktadır: ''Herkes McDonald's'ı bilir
ama herkes McDonald's'ta yemek yemez.''
Marka farkındalığı tüketicilerin bir markayı hatırladığı farklı seviyelere göre
ölçülür (Aaker'den aktaran Erdil ve Uzun,2009: 242):
1) Tanıma: Bu markayı daha önce gördünüz mü?
2) Hatırlama: Bu ürün sınıfında hangi markaları hatırlıyorsunuz?

3)Zihinsel Seviyede Zirve: İlk akla gelen marka hangisidir?
4)Baskın (Dominant): Tek hatırladığınız marka hangisidir?
Marka yöneticilerinin ulaşmak istedikleri marka farkındalığı düzeyi, tüketicinin
ihtiyaç duyduğu anda aklına tek bir marka geldiği seviye olan tek marka seviyesidir
(Elitok,2003: 103). Uztuğ'a (2003: 29-30) göre ise marka farkındalığının ölçümünde
kullanılan marka farkındalığı düzeyleri şunlardır:
1) Tanınırlık: X markasını hiç duydunuz mu?
2) Hatırlama: Hangi araba markalarını hatırlıyorsunuz?
3) Marka hatırlamada ilk marka olma
4) Marka Baskınlığı: Ürün grubunda hatırlanan tek marka olma

5)Marka Bilgisi: Markanın konumu biliniyor mu?
6)Marka Kanısı: Marka hakkında bir fikre sahip mi?
Ürün yerleştirme uygulamalarının amaçlarından biri de marka farkındalığı
sağlamaktır. Johnstone ve Dodd'a (2000: 143) göre ürün yerleştirme markalara yönelik
farkındalığa, olumlu tutum, satın almaya yol açabilir. Kurumların sahip oldukları marka
imajlarının da marka farkındalığı yaratmada etkisi olabilmektedir. Marka imajı güçlü
olan kurumların farkındalık yaratabilme ihtimali de yükselmekte, basit bir reklam
duyurusu bile marka farkındalığına sebep olabilmektedir (Babin ve Carder,1996: 34).
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2.7. Marka Hatırlanırlığı Sağlama Açısından Ürün Yerleştirme
Ürün yerleştirme etkinliğini ölçmek için kullanılan ölçütlerden biri de yerleştirmeye
konu olan ürünün daha sonra izleyici-tüketici tarafından hatırlanıp hatırlanmadığının
ölçülmesidir. Markanın tercih edilmesi, benzerlerinden sıyrılması, rekabet üstünlüğü
elde etmesi ve satın alımının gerçekleşmesi; ürün ya da markanın tüketici hafızasında
ürün yerleştirme uygulamaları aracılığıyla edindiği konum ile orantılı olarak ortaya
çıkmaktadır (Gürel ve Alem,2005: 134). Konuyla ilgili yapılan ilk çalışmalarda ürün
yerleştirmenin marka hatırlanırlığıyla çok da bir ilişkisinin olmadığı görülmektedir
(McCarty,2004: 56). Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda ürün yerleştirmenin
çoğunlukla marka hatırlanırlığını olumlu yönde etkilediği ortaya konulurken ilgili alan
yazında bu konuya yönelik genel geçer bir kanı bulunmamaktadır.
Ürün yerleştirme ve marka anımsanabilirliği üzerinde yapılan ilk çalışmaların
genellikle markaların anımsanma düzeyleri, ürün yerleştirme stratejileri, akılda kalıcılık
düzeyleri ve markaların izleyici dikkatini ne derecede çekip ne derecede çekmediğine
(açık-gizli ürün yerleştirme bağlamında) yönelik yapıldığı görülmektedir.
Marka hatırlama çalışmalarında temel olarak 2 test kullanılmaktadır. Bunlar açık
(explicit) ve örtülü (implicit) testlerdir. Açık test kendi içerisinde yardımlı ve yardımsız
hatırlama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yardımsız hatırlamada; araştırmaya konu
olan ilgili yapımı izleyen ve araştırmaya denek olarak katılan bireylere, yapımdaki
markalarla ilgili herhangi bir hatırlatma veya ipucu verilmeden açık uçlu olarak sorulan
sorular yoluyla çalışma yapılmaktadır. Yardımlı hatırlamada ise yerleştirilen markalar
ya doğrudan liste şeklinde ya da markaları hatırlatıcı ipuçları izleyicilere çalışma
içerisinde sunularak izler-kitlenin marka- hatırlama ilişkisi ölçülmektedir (Argan
vd.,2007: 163).
Açık test; ölçümlerinde katılımcılar en son yaşadıkları deneyim üzerinden bir
değerlendirmeye tabii tutulurken araştırmaya katılanların önceki deneyimleri göz ardı
edilmekte bu da bazı araştırmacılar tarafından sakıncalı bir durum olarak
tanımlanmaktadır. Açık testlerde çoğunlukla seyirciye kâğıt-kalem verilerek, yardımlı
veya yardımsız olarak yapımda gördükleri- duydukları markalarla ilgili soruların
cevaplanması ve marka- hatırlanma ilişkisinin çözülmesi hedeflenmektedir
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(McCarty,2004: 69). Chang (2005: 48), filmlerin içerisinde yer alan çok sayıda ürün
yerleştirmenin en iyi yardımlı hatırlama yoluyla ölçülebileceğini vurgulamaktadır.
Örtülü testler ise katılımcılara olay ya da markalara ilişkin hiçbir ipucu
verilmeksizin olay ya da markaların hatırlanması en temel yapısına sahiptir. Örtülü
testlerin markaların hatırlanırlığının ölçülmesinde kullanılmasını tavsiye eden
araştırmacılara göre, tüketici kararlarında daha eski tarihlerde gerçekleşmiş olayların
yarattığı örtülü hatırlanmalarında etkisinin olduğu düşünülmektedir (Argan vd.,2007:
163). Örtülü testlerde uygulama yöntemi, katılımcılara duygusal olarak fark
ettirilmeden, bilinçsiz bir biçimde olay ve markalara ilişkin hiçbir hatırlama
yapmaksızın belleklerini ölçmek şeklindedir (McCarty,2004: 69). Diğer bir deyişle açık
bellek, kasten ve bilinçli olarak belli bir olayı hatırlamada söz konusuyken, örtülü
bellekte ise kasti ve bilinçli bir şekilde olmayan fakat kişinin bilincinde yer edinen
olayın hatırlanması söz konusudur (Yang, 2004).
Ürün yerleştirme uygulayıcılarının uygulamaya ilişkin görüşlerini ortaya koymak
için yapılan ilk çalışmada Karrh (1995), çalışmanın sonuçlarına göre ürün yerleştirme
başarısını belirlemek için kullanılabilecek en iyi ölçütün ''yardımsız hatırlama''
olduğunu ortaya koymuştur (Karrh,2003: 141). Araştırmadan 8 yıl sonra katılımcı
olarak seçtiği ERMA üyeleriyle bu çalışmasını tekrarlayan Karrh (2003) yardımlı
hatırlamanın 8 yıl öncesine nazaran bir yükselme gösterdiğini ve daha uygun bir ölçüt
olarak bulunduğunu belirtmiştir. Babin ve Carder (1996) Rocky 3 (1982) ve Rocky 5
(1990) filmlerinden herhangi birini baştan sona izleyen 98 lisans öğrencisiyle birlikte
gerçekleştikleri çalışmada filmlerde yer alan markaların hatırlanma oranlarını
ölçmüşlerdir. Araştırma sonucunda Rocky 3'te yer alan markaların 18'i, Rocky 5'te yer
alan markaların ise 12'sinin hatırlanma oranları %30'un üzerinde bulunmuştur (Babin ve
Carder,1996: 140-151).
Babin ve Carder'ın (1995) yapmış oldukları bir diğer çalışmaya göre ise
oluşturulan denek grubuna bir film izlettirilmiş ve film sonunda izleyicilere ürün
kategori grupları verilerek markaları ne ölçüde hatırladıkları ölçülmüştür. Sonuç olarak
ise filmleri izleyenlerin markaları hatırlama oranları %23,6 olarak bulunmuştur (Babin
ve Carder, 1996). Filmlerde yapılan ürün yerleştirmelerin markaları seyircilerin
gözünde öne çıkardığını bildiren Babin ve Carder (1996) tüm bunların ise markalara
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ilişkin olumlu veya olumsuz olmak üzere seyirciler üzerinde herhangi bir
değerlendirmeye neden olmadığını da eklemektedir. Baker ve Crawford (1995),
Wayne's World (Wayne'in Dünyası, 1992) filmini izleyen öğrencilerin üzerinde
yaptıkları çalışmada, öğrencilerin filmde gözüken markaları yardımlı veya yardımsız
olarak anımsama oranlarını yüksek bulmuştur (Morton ve Friedman,2002: 34).
Vollmers ve Mizerski (1994) ''Gorillas in The Mist'' (1988) ve '' Mr. and Mrs. Bridge''
(1990) filmlerine yerleştirilen ürünlerin seyirciler tarafından anımsanma oranlarını
incelemişlerdir. Çalışmada deney grubu ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılan
deneklerden deney grubuna ürün yerleştirme içeren altı dakika süren bir film kesiti
seyrettirilmiştir. Kontrol grubuna ise, filmin aynı kesiti ürün yerleştirme sahneleri yer
almadan izlettirilmiştir. Çalışma sonucunda deney grubundaki izleyicilerin %93'ünün
markaları hatırladığı saptanmıştır (Ferraro ve Avery,2000: 2).
Steortz (1987) yaptığı çalışmada, deneklerine izlettiği altı sinema filminde toplam
30 ürün yerleştirmeye yönelik ''ertesi gün'' (day after) anımsamasını belirlemek için
telefon görüşmeleri yapmış ve markaların anımsanma oranlarına yönelik olarak %32%38 arasında değişen çeşitli oranlar bulmuştur. (Steortz, 1987). Ürün yerleştirme
stratejilerinin türlerine göre hatırlama oranlarında farklılıklar olduğu, en fazla
anımsanan marka adının ürün ambalajında açıkça gözüktüğü ürün yerleştirmelerde,
sözlü ürün yerleştirmelerde ve aktörün ürünü sahne içerisinde aktif olarak kullandığı
ürün yerleştirmelerde ortaya çıktığı belirlenmiştir (Maynard ve Scala,2006: 635).
Sabherwall vd. (1994) izleyicilerin anımsadıklarını yardımsız ölçme çalışmalarında
markaların hem görsel hem işitsel olarak yaptığı ürün yerleştirmelerin %65 oranında bir
hatırlama sağladığı, görsel ürün yerleştirmelerin ise tek başına %43 hatırlandığını ortaya
koymuşlardır (Morton ve Friedman,2002: 34). Lindstrom (2009) American Idol'ün üç
ana sponsorunun (AT&T, Coca Cola ve Ford) programın izleyicileri üzerindeki
anımsanma etkisini ölçtüğü çalışmasında program ile bütünleşen Coca Cola ve kısmen
AT&T'nin sadece geleneksel reklam yapan Ford'a göre daha fazla hatırlandığı tespit
edilmiştir.
Nelson (2002) bilgisayar oyunlarında yapılan ürün yerleştirmelere yönelik
gerçekleştirdiği çalışmasında oyunun akışı içerisinde önemli rol üstlenen markaların
daha fazla hatırlandığını belirtirken, Russell (2002) sinema filmlerindeki ürün
yerleştirmelere yönelik yaptığı çalışmasında görsel ürün yerleştirmelerin görsel ürün
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yerleştirmelerin hatırlanmasında olay örgüsüne entegre olmanın bir öneminin
olmadığını belirtmektedir. d'astous ve Chartier (2000: 32) ürünlerin film sahnelerine
eklemlenmesinin ve olay örgüsü akışında bir anlam kazanmasının anımsamaya ilişkin
olumsuz etkilere sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yine d'astous ve Chartier'e
(2000) göre yapımlarda başroldeki karakterler tarafından kullanılan ürünler daha iyi
anımsanmaktadır.
Lee ve Faber (2007) ise Nelson'un aksine oyun içeriği ile uyuşmayan markaların
daha iyi hatırlandığını yaptıkları çalışmayla ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda Nelson
(2002) yapmış olduğu çalışmada marka anımsama düzeylerinin uzun vadede azaldığını
yarış oyunları üzerinde yaptığı çalışmayla ortaya koyarken, oyundan hemen sonra oyun
içerisindeki ürün yerleştirmelere yönelik olarak gerçekleşen anımsama düzeyinin %25%30 arasında değiştiğini 5 ay sonra ise bu oranların %10-%15 arasında olduğunu ortaya
koymuştur. Mau vd.(2008) yapmış oldukları çalışmada bilgisayar oyunlarının içerisinde
yapılan ürün yerleştirmelerden marka bilinirliği yüksek olan firmalarında daha fazla
hatırlandığını bulmuşlardır. Pokrywczynski ve Griffin (1994) yardımsız hatırlama
testleriyle yaptıkları çalışmada görsel ve görsel işitsel yöntemlerin hatırlanırlık
üzerindeki etkisini ölçmüşlerdir. Yapılan analiz sonucunda %65 oranında hatırlanmaya
sahip olan görsel- işitsel ürün yerleştirmelerin %43 hatırlama oranına sahip yalnızca
görsel ürün yerleştirmelere nazaran daha etkili oldukları sonucuna varmışlardır
(Romaniuk,2009: 149).
Seyircilerin filme yönelik tutumlarının marka anımsanırlığı üzerindeki etkisini
ölçen çalışmalara göre seyircilerin filmi beğenme düzeyiyle hatırlanan markalar
arasında pozitif korelasyon vardır (Argan vd., 2007; Bressoud vd., 2010). Ong ve Meri
(1994) ''Point of No Return'' (1993) ve ''Falling Down'' (1993) filmleri üzerinde
yaptıkları çalışmadan marka bilinirliği yüksek olan markaların doğru anımsandığını
belirlemişlerdir. Marka bilinirliği yüksek olan markaların dışındaki markaların
hatırlanırlık oranları %4-%40 arasında değişmiş ayrıca araştırmaya katılan izleyicilerin
%11'inin hiçbir markayı anımsamadığı tespit edilmiştir (Ong ve Meri,1994: 159-175'ten
aktaran Karrh, 1998). Tiwsakul vd. (2005) yapmış oldukları çalışmada ürün yerleştirme
ile marka anımsama arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olduğunu seyircilerin izleme
davranışlarının marka anımsanması yaratamayabileceği sonucuna varmışlardır. Yine
çalışmaya göre katılımcıların %90'ı ''Friends'' dizisini izlemiş fakat dizideki markaları
165

hatırlama oranı %20 olarak belirlenmiştir. Öte taraftan çalışmaya konu olan ''Coronation
Street'' adlı diziyi katılımcıların %40'ı izlemesine rağmen, dizide yer alan markaların
katılımcılar tarafından hatırlanma oranı %50 olarak saptanmıştır.
Gupta ve Lord (1998: 53-58) yaptıkları çalışmanın sonuçlarında açık ürün
yerleştirme uygulamalarının geleneksel reklamlara göre daha iyi, geleneksel reklamların
ise gizli yerleştirmelere göre daha iyi hatırlandığını belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışma
geleneksel reklamı ürün yerleştirmeyle kıyaslayan ilk çalışma olması sebebiyle de
önemli bir konumda bulunmaktadır. Russell 'a (2002) göre ise işitsel ürün
yerleştirmeler, görsel ürün yerleştirmelerden daha fazla hatırlanmaktadır.
Law ve Braun (2000: 1065-1075) çalışmalarında görsel olarak yerleştirilen
ürünlerin zayıf hatırlanmalarına rağmen, işitsel yerleştirme ya da hem görsel hem işitsel
yerleştirmelere göre marka seçiminde daha etkili olduğu saptanmıştır. 111 üniversite
öğrencisiyle gerçekleşen yardımsız hatırlama testinde görsel-işitsel ürün yerleştirmeler
%49, görsel ürün yerleştirmeler %20, işitsel ürün yerleştirmeler %9 hatırlanmıştır.
Brennan, Dubas ve Babin (1999) ürün yerleştirmenin türü ve süresi ile yerleştirilen
ürünler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu çalışmada, hikâyesiyle bütünleşen
markaların daha iyi hatırlandığını, ürün yerleştirme süresinin ise hatırlamada çok da
belirgin olmadığı görülmüştür. Ayrıca görsel ürün yerleştirmelerin daha zayıf
hatırlanmalarına rağmen araştırma sonucuna göre işitsel ya da hem görsel hem işitsel
yerleştirmelere göre marka seçiminde daha etkili olduğu saptanmıştır. (Brennan
vd.,1999: 323-337).
Sheeahan ve Guo (2005: 9'dan aktaran Tokgöz,2009: 134) eğlence içeriklerine
yerleştirilen ürünlerin izleyiciler tarafından anımsanmasını ''Van Restroff Etkisi ''ile
açıklamaktadır. Bu kavram umulmadık bir alana iyi bilinen bir markalı ürünün
yerleştirilmesinin izleyicilerin o ürüne yönelik marka farkındalığını ve marka
hatırlanırlığını olumlu yönde etkilediğini öne sürmektedir. Nelson ve Devonathan'ın
(2006: 217) 86 Hintli üniversite öğrencisiyle beraber gerçekleştirdikleri bir araştırmaya
göre; katılımcılara Bollywood yapımı ''Aakhen'' (Gözler,2002) filmi izlettirilmiş ve
filmde gördükleri ve/veya duydukları, hatırladıkları markaları belirlemeleri için
hatırlama soruları yöneltilmiştir. Araştırma sonuçları, izleyicilerin film ilgilenimleri ile
markayı hatırlamaları arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koyarken
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kendini tamamıyla filme vermiş bireyler, filmle ilgilenmeyenlerden daha az marka
anımsamışlardır. Zimmer ve DeLorme (1997) 52 kişilik sinema seyircisi üzerinde
yaptıkları araştırmayla %33'lük bir hatırlama, %55 oranında da tanıma düzeyi ile ürün
yerleştirmenin etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Brennan ve Babin'e (2004: 192)
göre ilk kez piyasaya giren, adı ilk kez seyirciler tarafından duyulan ürünlerden ziyade,
bilinen ürünlerin yerleştirilmesi hatırlama üstünde daha etkilidir.
Türkiye'de ise ürün yerleştirme ve marka hatırlanırlığı bağlamında yapılmış olan
çalışmalar

şunlardır:

İstanbul

Üniversitesi

İletişim

Fakültesi

ve

Yeditepe

Üniversitesi'nde 100'er öğrencinin katılımıyla yapılan ''Marka Yerleştirme ve
Kullanımına Bir Örnek: Asmalı Konak'' çalışmasında yüz yüze görüşme yöntemiyle
Asmalı Konak adlı dizide yerleştirilen markalı ürünlerin hatırlama performansları
incelenmiştir (Çelik vd., 2004). Elde edilen bulgulara göre ise; yalnızca bir ürünü
hatırlayanların oranı %39, iki ürün %36, üç ürün %21, %4 ise hiç bir ürünü
hatırlayamamıştır. En çok hatırlanan birinci marka %43,5 ile Siemens olurken onu %12
ile Nissan, %9,5 ile ise Nescafe takip etmektedir. En çok hatırlanan ikinci marka yine
%15 ile Siemens olmuştur. Diğer bir sonuç ise dizide sonradan kullanılmaya başlayan
Nissan hatırlanırlık anlamında dizinin başından beri kullanılan Toyota'yı geride
bırakmıştır. Araştırmanın diğer bir önemli sonucuna göre ise yerleştirilen ürünün daha
iyi hatırlanması için dizi içerisinde tekrar tekrar görüntüye gelmesi ya da birkaç kezden
fazla dizide yer alması gerekmektedir (Çelik vd., 2004).
Tığlı'nın (2004: 63-81) ''Minority Report'' (Azınlık Raporu) filminin gösterimini
yaparak uyguladığı anket çalışmasında ürün yerleştirmeye konu olan markaların birden
fazla sahnede gösterilmesinin, Türkiye'de satışı olmasının, olay akışına entegre olma
derecesinin marka anımsanmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca görselişitsel yerleştirmeler diğer ürün yerleştirme stratejilerine oranla daha fazla hatırlanması
araştırmanın diğer bir önemli sonucu olarak göze çarpmaktadır. Yapılan bu çalışmada
diğerlerinden farklı olarak izleyicilere hatırladıkları markaları hangi stratejiye göre
hatırladıkları sorulmuş ve izleyicilerin hatırladıkları markalara yönelik belirledikleri
stratejinin marka hatırlama üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Tekrarı yapılan,
olay örgüsüne katkı sağlayan, kullanımıyla birlikte gösterilen ve görsel, işitsel bir
biçimde sunulan markalar izleyicilerce daha iyi anımsanmaktadır (Tığlı,2004: 105).
Filmler, televizyon dizileri artık içerisindeki markalarla da anılır olmuştur. Bazen eserin
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konusundan önce yerleştirilmiş markalar anımsanır hale gelmiştir. Özellikle sinema
filmlerinde stratejik biçimde yerleştirilen ürünler, izleyicilerin belleğinde yıllar geçse de
unutulmayacak izler bırakmaktadır (Tığlı,2004: 103). 100 üniversite öğrencisinin
katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada markaların yardımlı hatırlanma oranı %99 olarak
gerçekleşirken yardımsız hatırlanma oranları ise %89 oranında gerçekleşmiştir. En
yüksek yardımsız ve yardımlı hatırlanan markaların ''Bulgari, Pepsi ve Lexus'' olarak
gerçekleşmesi araştırmanın bir diğer ilgi çekici yanını oluşturmaktadır. Ürünün
kullanımını gösteren ürün yerleştirmeler, diğer yöntemlerle yerleştirilmiş markaların
hatırlanma oranlarından daha yüksek hatırlanmaya sahiptir.
Argan vd.'nin (2007: 159-174); G.O.R.A. filmi üzerinde yardımsız hatırlama
yöntemiyle yapmış oldukları filme yerleştirilmiş olan markaları hatırlama çalışmasında
araştırmacılar, ürün yerleştirme stratejilerinin etkin kullanımı, filme verilen dikkat,
filmlerin beğeni durumu, markaların filmlerin doğal akışına eklemlenme durumu gibi
unsurların ürün yerleştirme hatırlanırlığında etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 277
sinema izleyicisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada seyircilerin %86,6'sı filme
yerleştirilen bir veya daha fazla sayıda markayı doğru olarak hatırlamıştır. Hatırlanan
markalar arasında %68,2 ile Avea ilk sırada yer almaktadır. Hem görsel hem de işitsel
ürün yerleştirmeler izleyiciye verilen bilgiyi detaylandırırken, anlamı sağlamakta bu da
hatırlama düzeyinin yüksek olmasına neden olmaktadır (Argan vd.,2007: 163).
Araştırmada izleyicilerin sinemaya gitme sıklıkları, cinsiyet, eğitim, yaş, meslek ve
gelir durumları hakkında ise marka hatırlama bağlamında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır.
Sonuç olarak araştırmacılar tarafından ürün yerleştirmenin marka hatırlanırlığına
neden olduğuna yönelik bir söz birliğine varılamamış olmakla beraber, araştırmaların
çoğunda ürün yerleştirmenin açık bir biçimde değişen oranlarda marka hatırlanırlılığı
yarattığı gözükmektedir. Gelişen ölçüm yöntemleri ve teknolojiyle beraber ilerleyen
yıllarda araştırmaların sadece film ve dizilerle, televizyon yapımlarına bağlı kalmadan
değişik ürün yerleştirme mecralarında da marka hatırlanırlığı bağlamında yapacağı
çalışmalarla da ürün yerleştirme- marka hatırlanırlığı arasındaki pozitif veya negatif
yönlü ilişkinin daha da netleşeceği düşünülmektedir. Tüm bu sonuçlardan hareketle
ilgili tezin de alan yazınına katkı sağlaması öngörülmektedir.
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3.YARIŞMA
PROGRAMLARINDA
ÜRÜN
YERLEŞTİRME
UYGULAMALARI VE MARKA HATIRLANIRLIĞI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ: SURVİVOR ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER (2017) ANALİZİ
3.1. Araştırmanın Konusu
Geleneksel reklama alternatif olarak tanımlanan ürün yerleştirme özellikle son
yıllarda gösterdiği gelişimle birlikte farklı mecralarda oldukça sık kullanılan önemli bir
pazarlama iletişimi faaliyeti olarak görülmektedir. Şüphesiz ki televizyon yapımları da
ürün yerleştirmenin oldukça sık görüldüğü mecralardan biri olarak konumlanmaktadır.
Bu nedenle bu araştırmada bir televizyon yapımı olarak yarışma programları özelinde
Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yapımda uygulanan ürün yerleştirme
uygulamalarının izleyicilerin marka hatırlanırlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Çalışma İstanbul ilinde ikamet eden ve Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı
yarışma programını izleyen kişilerden seçilen örneklem grubuyla gerçekleştirilmiştir.
Tv8'de yayınlanan ve aldığı yüksek reytinglerle dikkatleri çeken Survivor ÜnlülerGönüllüler (2017) yarışma programı, formatı gereği ürün yerleştirme uygulamalarına
oldukça uygun bir yapıda seyretmekte ve birbirinden farklı sektörden markalara ürün
yerleştirme fırsatı tanımaktadır. Özellikle ''ödül oyunları'' konsepti tamamen ürün
yerleştirme üzerine kurulu olup, ödül olarak ürün yerleştirmeye konu olan firmaların
ürünleri sunulmaktadır.

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Ürün yerleştirme ve marka hatırlanırlığı bağlamında Türkiye'de daha önce Tığlı
(2004), Çelik vd.(2004), Argan vd.(2007); yurtdışında ise Gupta ve Lord (1998), Nelson
(2002), Babin ve Carder (1996), Karrh (1994), Ong ve Meri (1994), Brennan vd. (1999)
çalışmalar yürütmüştür. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre ürün yerleştirmenin
değişen yüzdelerde markalara izleyici nezdinde marka hatırlanırlığı sağladığı ortaya
koyulmuştur. Çalışmada bu doğrultuda ürün yerleştirmenin marka hatırlanırlığı
yaratmadaki etkisinin ''Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017)'' özelinde yarışma
programları açısından incelenmesi amaçlanmıştır.
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Araştırma yarışma programlarında uygulanmakta olan ürün yerleştirmelerin
izleyiciler üzerinde markalar lehine ne derece hatırlanırlık sağladığını ortaya koyması
ile beraber ürün yerleştirme ile ilgili literatüre de katkı sağlaması yönünden de önem
kazanmaktadır. Ürün yerleştirmenin özellikle Türkiye özelinde geleneksel reklama
alternatif olmanın ötesinde en az onun kadar önemli bir pazarlama iletişim aracı
olduğunu vurgulaması ise çalışmanın diğer bir önemli yönünü oluşturmaktadır.
Kullanımı giderek artan ürün yerleştirme uygulamalarının markaların hatırlanması
üzerine etkisini ölçen bu araştırmanın hem reklamcılar hem yapımcılar hem de markalar
açısından yol gösterici ipuçları sağlaması umulmaktadır. Araştırmanın bir diğer amacı
ise Türkiye'de ürün yerleştirme ve marka hatırlanırlığı ile ilgili yeterince kaynak
bulunmaması sebebiyle çalışmanın bundan sonra yapılacak olan araştırmalara kaynaklık
edip, ışık tutacak olmasıdır.
İlgili program özelinde yapılan araştırmanın altı amacı bulunmaktadır:
1) Ürün yerleştirmenin marka hatırlanırlığı üzerindeki etkisinin belirlenmesi.
2) Ürün yerleştirmeye konu olan markaların sektörel bazlı hatırlanma düzeylerinin
belirlenmesi.
3) Birden fazla bölümde tekrarlanan ürün yerleştirme uygulamaları ile marka
hatırlanırlığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi.
4) İzleyicilerin programı seyretme sıklığı ile ürün yerleştirmeye konu olan markaların
sayısal anlamda hatırlanması arasındaki ilişkinin belirlenmesi.
5) Ürün yerleştirme ile marka hatırlanırlığı sağlamada izleyicinin yaş, cinsiyet, medeni
durum, eğitim seviyesi, gelir seviyesi gibi demografik özelliklerin etkisinin
belirlenmesi.
6) Yarışmada desteklenen takımın oyunlarda kazandığı ürünler ile izleyicilerin marka
hatırlama davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi.
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3.3. Araştırmanın Soruları
Çalışmanın ana problemi; yarışma programlarında yapılan ürün yerleştirme
uygulamalarının izleyicilerin marka hatırlanırlığı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu
ana probleme bağlı olarak, çözümlenmesi gereken alt problemler ise şunlardır:
1) İzleyicilerin demografik özellikleri (gelir seviyesi, yaş, eğitim seviyesi, medeni
durum, cinsiyet) ile marka hatırlanırlığı arasında bir ilişki var mıdır?
2) İzleyicilerin yerleştirilen markaları hatırlama düzeyleri nelerdir?
3) Hatırlanan markalar ile ilgili sektörel bazlı farklılıklar mevcut mudur?
4) Ürün yerleştirme uygulamaları anlamında aynı markaya ait yapılan birden fazla
bölümde uygulanan ürün yerleştirme tekrarları ile marka hatırlanırlığı arasındaki ilişki
nedir?
5) İzleyicilerin programı seyretme sıklığı ile hatırladığı markalar arasında bir ilişki var
mıdır?
6) İlgili yarışma programı özelinde izleyicilerin desteklediği takımların kazandığı
ödüller ile hatırladıkları markalar arasında ilişki var mıdır?
7) İzleyicilerin programı seyretme sıklığı ile hatırladığı marka sayısı arasında bir ilişki
var mıdır?

3.4. Araştırmanın Kapsamı, Sınırlılıkları ve Varsayımları
Ürün

yerleştirme

uygulamalarının

televizyon

izleyicileri

üzerinde

marka

hatırlanırlığı yaratmaya yönelik etkisinin incelendiği bu çalışmada araştırma kapsamına
yalnızca televizyon yapımı olarak yarışma programları özelinde Survivor ÜnlülerGönüllüler (2017) alınmıştır. Ürün yerleştirmenin uygulandığı diğer televizyon
yapımları (diziler, diğer yarışma programları vb.) ile ürün yerleştirmenin uygulandığı
diğer mecralar (sinema filmleri, video klipler, şarkı sözleri, animasyon filmleri vb.)
araştırma kapsamının dışında tutulmuştur.
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Araştırmada ürün yerleştirme uygulamalarının oldukça fazla olduğu bir reality
yarışma türü olan Survivor'un 2017 sezonu analiz için ana kaynak olarak seçilmiştir.
Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) izleyicileri üzerinde yürütülen çalışmada
programda uygulanan ürün yerleştirme uygulamalarının izleyicilerin marka anımsanma
düzeylerinde bir değişiklik oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Survivor'un
izlenilirlik anlamında yüksek oranlara ulaşması, izleyiciler tarafından sıklıkla takip
edilmesi, program içerisine yerleştirilen ürünlerin hem sayıca fazla olması hem de
ürünlere yönelik sektörel farklılıkların bulunması bu programın araştırma için tercih
edilmesinde başrol oynarken aynı zamanda da araştırma için olumlu bir etken
oluşturmuştur.
Araştırma İstanbul ilinde ikamet eden ve Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017)
programını izleyen izleyicileri kapsamaktadır. Araştırmada katılımcıların cevapladığı
anket formunda yer alan soruları anlayıp, içten ve gerçekçi bir şekilde cevapladığı
varsayılmıştır.
Amaçlara uygun olarak araştırmada betimsel (tanımlayıcı) araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar gerçeğin ne olduğunu bilmek, pazarla ilgili doğru
ve tam bilgi elde etmek, mevcut duruma anlam vermek amacıyla kullanılmaktadır
(Nakip,2006:30; Ural ve Kılıç,2006:18).
Araştırma kısmındaki bir başka sınırlamada anketlerin açık test tekniklerinden biri
olan yardımsız hatırlama (ürün ya da marka ile ilgili hatırlatıcıların katılımcıların
algılarına sunulmaması) yöntemiyle hazırlanmasıdır. Yardımsız hatırlama tekniğinin
seçilmesinde 129 bölüm süren ve 129 gün boyunca izleyicilerin evlerine konuk olan
programdaki markaların izleyici-tüketici belleğinde elde ettikleri yerin ve bu duruma
etki eden faktörlerin en doğru şekilde ölçülmek istenmesi etkili olmuştur. Bundan
sonraki çalışmalarda ilgili konuda gerek yardımsız gerekse de yardımlı hatırlama
ölçümleri tek başına yapılabileceği gibi hem yardımlı hem de yardımlı hatırlama
teknikleri de ilgili çalışmalarda daha geniş bir örneklem üzerine uygulanabilir.
Çalışmadaki diğer önemli kısıtlar zaman ve maddi kaynak yetersizliğidir. Bundan
sonraki çalışmalarda ürün yerleştirme ve marka hatırlanırlığı bağlamında yine Survivor
Türkiye programı özelinde tüm Türkiye'yi temsil edebilecek bir örneklemin seçilmesi
ve araştırmanın yapılması sonuçların genellenebilirliği açısından daha doğru olacaktır.
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3.5. Araştırma Yöntemi
3.5.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde ikamet eden kişiler oluşturmaktadır.
Örneklem bu evren içinden kolayda örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmaya
İstanbul'da ikamet eden ve Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) yarışma programını
izleyen 177’si kadın, 124'ü erkek olmak üzere toplam 301 kişi katılmıştır. Geçersiz
anketlerin iptali sonucu araştırmada 251 adet veri girişi (131 kadın,120 Erkek)
yapılmıştır.

3.5.2. Veri Toplama Yöntemi

Araştırmada veriler iki farklı yöntem ile elde edilmiştir. Öncelikle araştırmada nitel
veri toplama aracı olan içerik analizi yönteminden yararlanılmış daha sonra ise online
anket tekniğiyle veriler çalışmaya kazandırılmıştır.
İçerik analizi görsel, yazılı ve sözel olarak mesajların incelenmesinde kullanılan bir
yöntemdir. İçerik analizi; mesajda gizli, üstü örtülü içeriklerin ortaya çıkarılması en
temel amacını taşırken, mesajda bireyi göz önünde olmadan etkileyen öğelerin
belirlenmesine yönelik ''ikinci bir analiz''dir (Basut ve Kurtbaş,2009:152). Bu amaçlar
doğrultusunda yine Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) programın 129 bölümünü
kapsayan bir içerik analizi yapılarak programda bölüm bazlı olarak ürün yerleştirmeye
konu olan markalar belirlenmiştir. Böylece ilgili programın içeriği sistematik, nesnel ve
nicel bir şekilde sınıflamaya tabii tutulmuştur. Bu aşamadan sonra diğer bir veri toplama
tekniği olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Anketler katılımcılara online yolla
sunulurken çalışmanın verileri 15 Ocak 2018- 01 Şubat 2018 tarihleri arasında
toplanmıştır.

3.5.3. Verilerin Analizi

251 katılımcıdan online anket yöntemiyle sağlanan veriler SPSS 21 programı ile
analize tabi tutulmuştur. Araştırmada katılımcıların yöneltilen sorulara ilişkin cevapları
frekans ve yüzde analizi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin
belirlenmesi için ise ki-kare analizi kullanılmıştır.
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3.5.4. Araştırmada Kullanılan Yapım ve Künyesi

Araştırmada Survivor Ünlüler- Gönüllüler yarışma programının 2017 sezonu
dâhilinde

yayınlanan

129

bölümü

yarışma

programlarında

ürün

yerleştirme

uygulamaları ve marka hatırlanırlığı arasındaki ilişkiyi belirlemek için kaynak olarak
kullanılmıştır.

İlgili

yapımın

künyesi

ise

şöyledir

(www.acunn.com,Erişim

Tarihi:22.11.2017):
Tür: Reality Show
Gösterim Tarihi: 21 Ocak 2017- 20 Haziran 2017
Yapım: 2017, Türkiye
Süre: Ortalama 180 dakika
Gönüllüler Takımı: Berna Keklikler, Erdi Ünver, Gökhan Gözükan, Fulya Şahin,
Ogeday Girişken, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan
Çetinkaya, Yiğit İzik
Ünlüler Takımı: İlhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat
Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Aydemir, Pınar Saka,
Şahika Ercümen, Sabriye Şengül
Yayınlandığı Kanal: Tv 8
Yapım Şirketi: Acun Medya
Yönetmen: Mustafa Kazan

3.5.4.1. Yapımda Ürün Yerleştirme Yapan Markalar ve Bölüm Bazlı Analizi
Survivor 2017'de 129 bölüm boyunca birçok markanın programa ürün yerleştirme
yaptığı görülmektedir. Markalar ve bölüm bazlı analizi şöyledir:
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Tablo 16: Survivor 2017 Ürün Yerleştirme Analizi

Bölüm Adı
1. Bölüm
5. Bölüm
8. Bölüm
9. Bölüm
10. Bölüm
13. Bölüm
14.Bölüm
15. Bölüm
18. Bölüm
19. Bölüm
20. Bölüm
23. bölüm
24. Bölüm
25. Bölüm
26. Bölüm
29. Bölüm
30. Bölüm
31. Bölüm
34. Bölüm
35. Bölüm
36. bölüm
39. Bölüm
40. Bölüm
41. Bölüm
44. Bölüm
45. Bölüm

46. Bölüm
49. Bölüm
50.Bölüm
51.Bölüm
53. Bölüm
54. Bölüm
56. Bölüm
57 .Bölüm
58. Bölüm
59. Bölüm
60. Bölüm
61. Bölüm
63. Bölüm
64. Bölüm

Ürün Yerleştirmesi Örnekleri
Türk Telekom Prime, Migros Baldo Pirinç
Migros Yeşil Mercimek
Dilim Ev Baklavası & Börek, Coca Cola, Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom, Burger King, Kinetix
Sbarro X Large Pizza, Türk Telekom Mobil Müzik Uygulaması
Aradolu.com (Aradolu Süt Karameli), Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom
Arby's Beef'n Cheddar ve Cage Fries, Yapı Kredi Worldcard
Luppo Sandviç Kek, Türk Telekom Mobil Müzik Uygulaması
Türk Telekom
Burger Kıng Whooper Menü
Yataş Tesla Sleep Yatak, Worldcard
Türk Telekom Survivor Mağaza Uygulaması Aplikasyonu,
Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom
Dardanel Mr. No Sandviç, Coca Cola
Usta Dönerci Yoğurtlu Döner, Worldcard
Türk Telekom, Yapı Kredi Worldcard
Popeyes Terbiyeli Tavuk, Yeşilay, Türk Telekom
Migros Anadolu Lezzetleri, Coca Cola, Worldcard
Türk Telekom, Yapı Kredi Worldcard, Düğün Dernek 2
Burger King Klasik Gurme Tavuk Sandviç, Aradolu.com
Coca Cola, Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom, Worldcard
Arby's Beef'n Cheddar ve Cage Fries, Yapı Kredi Worldcard
Boombastic (Çikolata), Türk Telekom
Migros Piknik (Migros Markalı Piknik Ürünleri; Migros Ezine
Peynir, Migros Taze Kaşar, Migros Cecil Peynir, Migros Çiçek
Balı, Migros Üzüm Pekmezi, Migros Tahin Pekmez, Migros
Vişne- Çilek- Kayısı Reçeli, Migros Dilimli Fıstıklı Salam),
Coca Cola, Luppo Sandviç kek
Yapı Kredi Worldcard
Aksa Jeneratör, Cookshop Magnolia Tatlısı
Türk Telekom
Coca Cola
Migros Uzman Kasap Et, Coca Cola, Sensodyne (Diş Macunu
ve Fırçası)
Sensodyne (Diş Macunu ve Fırçası)
Çokokrem, Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom Survivor Tarifesi
Arbella Makarna (Tagliatelli, Lazanya, Spagetti, Kalem Kesme
Makarna), Coca Cola
Türk Telekom, Dilim Ev Baklavası & Börek (Cevizli Ev
Baklavası)
Coca Cola
Yapı Kredi Worldcard, Philips Sakal Traş Makinası, Olivos,
Flormar, Coca Cola
Kebir Tereyağı
Yapı Kredi Worldcard, Sbarro Piderro
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(Tablo 16. Devamı)

67. Bölüm
68. Bölüm
69. bölüm
72. Bölüm

73. Bölüm
75.Bölüm
78.Bölüm
79. Bölüm
80. Bölüm
81. Bölüm
84. Bölüm
85.Bölüm
86. Bölüm
87. Bölüm
88. Bölüm
89. Bölüm
91. Bölüm
92. Bölüm
93.Bölüm
96.Bölüm
98.Bölüm
99. Bölüm
100. Bölüm
101.Bölüm
102.Bölüm
103.Bölüm
104. Bölüm
107. Bölüm
108. Bölüm
109. Bölüm
112. Bölüm
113.Bölüm
114. Bölüm
115. Bölüm
116.Bölüm
118. Bölüm
120. Bölüm
121. Bölüm

Yapı Kredi Worldcard (Justin Bieber Konseri)
Türk Telekom Selfy
Usta Dönerci Yoğurtlu Döner, Türk Telekom Selfy
Migros Ürünleriyle Dolu Buzdolabı (Migros Yoğurt, Migros
Taze Kaşar, Migros Peynir, Migros Tahin Helvası, Migros
Bitter Çikolata ...), Yapı Kredi Worldcard, Kolonya
Cumhuriyeti
Türk Telekom Selfy
Louisiana Kitchen Popeyes Terbiyeli Tavuk
Coca Cola, Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom Prime, Yapı Kredi Worldcard
Eti Browni İntense
Nusr- Et, Coca Cola
Coca cola, worldcard
Yapı Kredi Worldcard, Türk telekom, mediamarkt
Mediamarkt, Kinetix, Coca Cola, Türk Telekom Selfy
Yudum Egemden
Kia Sportage
Kia Sportage
Burger King Whooper, Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom Prime, Kinetix, Yapı Kredi Worldcard
Olivos, Coca Cola
Coca Cola
Türk Telekom Prime, Carte D'or (Orman Meyveli, Oreo'lu,
Soslu Karaorman Pastası, Kahveli Tiramisu)
Yapı Kredi Worldcard, Türk Telekom Prime
Tadım Kuruyemiş Bar
Coca Cola, Alfemo, Tadım Kuruyemiş Bar
Yapı Kredi Worldcard
Algida Maraş Usulü Dövme Dondurma (Ekmek Kadayıflı, Tel
Kadayıflı, Ev Baklavalı)
Türk Telekom Selfy
Worldcard
Türk Telekom Selfy
Pernigotti İl Gelato
Lenovo Motorola Moto Z
Yapı Kredi Worldcard
Türk Telekom Selfy
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri- Legendera, Coca Cola,
Arçelik Telve
Strike of Kings, Coca Cola
Arçelik Ultima Tv
Sensodyne Diş Macunu&Fırçası, Porsche Macan SUV
Sensodyne Diş Macunu&Fırçası, Porsche Macan SUV

Kaynak: Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017, Tv8

Not: Ayrıca Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 yarışmasının her bölümünde (129
bölüm) programın giysi sponsoru olan Hummel'ın ve ayakkabı sponsoru olan Kınetix'in
ürün yerleştirmeleri vardır. Ayrıca Kinetix programda yarışan haftanın en iyi
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yarışmacılarına

verilen

''Haftanın

Performansları

''

ödüllerinin

de

sponsoru

konumundadır.

3.5.5.Soru Formu
İstanbul ilinde ikamet eden ve Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) yarışma
programını izleyen katılımcıların örneklem olarak seçildiği çalışmada hazırlanan soru
formunun birinci bölümünde katılımcılara analize dâhil olmalarının ön koşulu olarak bu
temel değişkenleri ölçen iki soru sorulmuştur.
İkinci bölümde ise yine ilgili hipotezleri test etmek için katılımcılara; Survivor
Ünlüler- Gönüllüler (2017) yarışma programını izleme sıklıkları, izleyicilerin programa
dair hatırladıkları markalar, destekledikleri takım gibi soruların ardından yaş, cinsiyet,
medeni durum, eğitim seviyesi, aylık gelir durumu gibi demografik sorular sorulmuştur.
Ankete katılan katılımcılara yardımsız hatırlama ölçümlerinin de bir gereği olarak
markalara ilişkin hiçbir ipucu verilmemiş onlardan programda yer alan markaları
yardımsız bir şekilde hatırlamaları istenmiştir.

3.6. Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmanın amacı doğrultusunda yedi adet hipotez geliştirilmiştir. Bunlar
şunlardır:
H1: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) yarışma programında yapılan ürün yerleştirme
uygulamaları ile marka hatırlanırlığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
vardır.
H2: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında içecek ve yiyecek
markaları diğer markalara oranla daha fazla hatırlanmaktadır.
H3: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında birden fazla
programda birden fazla kez uygulanan ürün yerleştirme uygulamaları ile hatırlanan
markalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır
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H4: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programını seyretme sıklığı ile
hatırlanan markalar anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri bazı demografik özelliklere göre
farklılık gösterir.
H5a: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri medeni durumlarına göre
farklılık gösterir.
H5b: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde yaş bazlı ayrımlar mevcuttur.
H5c: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde cinsiyet bazlı ayrımlar
mevcuttur.
H5d: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde eğitim seviyesi bazlı ayrımlar
mevcuttur.
H5e: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde gelir seviyesi bazlı ayrımlar
mevcuttur.
H6: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin
desteklediği takımın kazandığı ödüllerde sunulan ürün yerleştirme uygulamaları ile
hatırlanılan markalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.
H7: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin
programı seyretme sıklığı ile hatırlanan marka sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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3.7. Araştırma Bulgularının Analizi ve Değerlendirilmesi

3.7.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri
Tablo 17: Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımları

Yaş

Sayı
65
61
59
44
22
251

16-24
25-33
34-42
43-51
52 yaş ve üzeri
Toplam

Yüzde(%)
25,9
24,3
23,5
17,5
8,8
100,0

Tablo 17'deki bulgulara göre katılımcıların yaşlarına göre dağılımları
incelendiğinde, %25,9’unun (65 kişi) 16-24 yaş, %24,3’ünün (61 kişi) 25-33 yaş,
%23,5’inin (59 kişi) 34-42 yaş, %17,5’inin (44 kişi) 43-51 yaş, %8,8’inin (22 kişi) 52
yaş ve üzeri olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 18: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Sayı
131
120
251

Yüzde(%)
52,19
47,81
100,0

Tablo 18’deki bulgular incelendiğinde katılımcıların cinsiyetlerine göre
dağılımları incelendiğinde, %50,6’sının (177 kişi) kadın, %49,4’ünün (124 kişi) erkek
olduğu belirlenmiştir.
Tablo 19: Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımları

Medeni Durum
Evli
Bekâr
Toplam

Sayı
130
121
251

Yüzde(%)
51,8
48,2
100,0

Tablo 19’daki bulgulara göre katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımları
incelendiğinde, %51,8’inin (130 kişi) evli, %48,2’sinin (121 kişi) bekâr olduğu analiz
edilmiştir.
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Tablo 20: Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları

Eğitim Durumu
Lise mezunu
Ön lisans mezunu
Lisans mezunu
Yüksek lisans mezunu
Toplam

Sayı
63
35
113
40
251

Yüzde(%)
25,1
13,9
45,0
15,9
100,0

Tablo 20’deki bulgulara göre katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları
incelendiğinde, %25,1’inin (63 kişi) lise mezunu, %13,9’unun (35 kişi) ön lisans
mezunu, %45,0’ının (113 kişi) lisans mezunu, %15,9’unun (40 kişi) yüksek lisans
mezunu olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 21: Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre Dağılımları

Gelir Durumu
1600TL – 2600TL
2601TL – 3600TL
3601TL – 4600TL
4601 TL ve üzeri
Toplam

Sayı
86
74
47
44
251

Yüzde(%)
34,3
29,5
18,7
17,5
100,0

Tablo 21’deki bulgulara göre katılımcıların gelir durumlarına göre dağılımları
incelendiğinde, %34,3’ünün (86 kişi) 1600 TL – 2600 TL, %29,5’inin (74 kişi) 2601 TL
– 3600 TL, %18,7’sinin (47 kişi) 3601 TL – 4600 TL, %17,5’inin (44 kişi) 4601 TL ve
üzeri olduğu belirlenmiştir.
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3.7.2. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) Programını
İzleme Durumları
Tablo 22: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) Adlı Yarışma Programını İzleme
Sıklığına Göre Dağılımları

Survivor Türkiye 2017 Adlı Yarışma Programını İzleme Sıklığı
Hiç kaçırmadan seyrettim
Çok az izledim
Genellikle izledim
Sadece 1-2 bölümünü izledim
Denk gelirsem izledim
Toplam

Sayı
83
35
39
53
41
251

Yüzde(%)
33,1
13,9
15,5
21,1
16,3
100,0

Tablo 22’ye göre araştırmaya katılan kişilerin Survivor Ünlüler- Gönüllüler
(2017)' yi izleme sıklığına göre dağılımları incelendiğinde katılımcıların, %33,1’inin
(83 kişi) programı hiç kaçırmadan seyrettiği, %13,9’unun (35 kişi) çok az izlediği,
%15,5’inin (39 kişi) genellikle izlediği, %21,1’inin (53 kişi) sadece 1-2 bölümünü
izlediği, %16,3’ünün (41 kişi) denk gelirse izlediği tespit edilmiştir.

3.7.3. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017'de Destekledikleri
Takımlara Göre İstatistiksel Analizi
Tablo 23: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017'de Destekledikleri Takımlara Göre
İstatistiksel Analizi

Survivor Türkiye 2017’de Desteklenen Takım

Sayı

Yüzde(%)

Ünlüler

62

24,7

Gönüllüler

50

19,9

Her ikisini de desteklerim

101

40,2

Hiçbirini desteklemem

38

15,1

Toplam

251

100,0

Tablo 23’e göre araştırmaya katılan ve Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı
programı izlediklerini beyan eden katılımcıların destekledikleri takımlara göre
dağılımları şu şekilde olmuştur: Araştırmaya katılan 251 kişinin %24,7’sinin (62 kişi)
ünlüler takımını, %19,9’unun (50 kişi) gönüllüler takımını, %40,2’sinin (101 kişi) ise
her ikisini de desteklediği tespit edilmişken %15,1’inin (38 kişi) ise hiçbirini
desteklemediği belirlenmiştir.
181

3.7.4. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 Programında
Hatırladıkları Markalara Dair İstatistiksel Analiz
Tablo 24: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) Programında Hatırladıkları
Markalara Dair İstatistiksel Analiz

Markalar
Türk Telekom
Coca Cola
Worldcard
Hummel
Kinetix
Migros
Burger King
Porsche Macan Suv
Sensodyne
Popeyes
Kıa Sportage
Arçelik UltimaTv
Lenovo Moto Z
Arby's
Arçelik Telve
Eti Browni İntense
Alfemo
Algida Maraş Dondurma
Carte D'or
Çokokrem
Mitsubishi Elektrik Legendera Klima
Strike Of Kings
Boombastic
Olivos
Sbarro
Tadım Kuruyemiş Bar
Hatırlamıyorum
Pernıgottı İl Gelato
Aksa Jeneratör
Kebir Tereyağı
Luppo Sandviç Kek
Nusr- Et
Yudum Egemden
Aradolu.Com
Arbella Makarna
Dardanel Mr. No
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124
109
104
81
67
38
27
25
18
14
11
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

%
16,47%
14,48%
13,81%
10,76%
8,90%
5,05%
3,59%
3,32%
2,39%
1,86%
1,46%
1,20%
1,20%
1,06%
1,06%
1,06%
0,93%
0,93%
0,93%
0,80%
0,80%
0,80%
0,66%
0,66%
0,66%
0,66%
0,53%
0,53%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,40%
0,27%
0,27%
0,27%

(Tablo 24.Devam)

Philiıps Traş Makinesi
Usta Dönerci
Flormar
Toplam

2
2
1
753

0,27%
0,27%
0,13%
100,0

Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda oluşturulan Tablo 24 'e göre
Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017)

yarışma programında ürün

yerleştirme

uygulamaları sonucunda katılımcılar tarafından anımsanan markaların anımsanma sıklık
değerleri şu şekilde oluşmuştur (Tablodaki her bir frekans değeri 1 gerçek kişinin
hatırladığı marka veya markalardan birini ifade etmektedir ): Türk Telekom araştırmaya
katılan 251 kişinin 124'ü tarafından hatırlanarak Survivor Ünlüler- Gönüllüler
programının 2017 sezonunda ürün yerleştirme yapan markalar içerisinde izleyiciler
tarafından en çok hatırlanan marka olarak tespit edilmiştir. Onu 109 kişi tarafından
hatırlanma ile Coca Cola, 104 kişi tarafından hatırlanma ile Worldcard, 81 kişi
tarafından hatırlanma ile Hummel, 67 kişi tarafından hatırlanma ile Kinetix, 38 kişi
tarafından hatırlanma ile Migros,27 kişi tarafından hatırlanma ile Burger King, 25 kişi
tarafından hatırlanma ile Porsche Macan Suv, 18 kişi tarafından hatırlanma ile
Sensodyne takip etmektedir. Araştırmaya katılan ve Survivor Ünlüler- Gönüllüler
2017'yi izleyen 4 kişi ise hiçbir marka hatırlamadığını ifade etmiştir. Öte yandan
izleyiciler tarafından en az hatırlanılan markalar ise şu şekilde gerçekleşmiştir:
Boombastic, Olivos, Sbarro, Tadım Kuruyemiş Bar 5'er kişi tarafından; Pernigotti İl
Gelato 4 kişi tarafından; Aksa Jeneratör, Kebir Tereyağı, Luppo Sandviç Kek, Nusr-Et,
Yudum Egemden 3 kişi tarafından; Aradolu.com, Arbella Makarna, Dardanel Mr. No
Sandviç, Phılıps Traş Makinesi, Usta Dönerci 2 kişi tarafından, Flormar ise 1 kişi
tarafından hatırlanmıştır.
Yüzdesel olarak değerlendirildiğinde ise araştırmanın sonuçlarına göre
araştırmaya katılan 251 kişi 2017 sezonu itibariyle ürün yerleştirmeye konu olan
markaları değişen frekans değerleriyle 753 adet hatırlama davranışı göstermiştir. Türk
Telekom 124 kez hatırlanma ile toplam hatırlanan markalar arasında %16,47 oranında
hatırlanırken, Coca Cola %14,48 (109 kez), Worldcard %13,81 (104 kez), Hummel
%10,76 (81 kez) ve Kinetix %8,90 (67 kez) hatırlanarak katılımcıların yüzdesel olarak
en çok hatırladıkları markalar olmuşlardır. Aksa Jeneratör, Kebir Tereyağı, Luppo
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Sandviç Kek, Nusr-Et, Yudum Egemden Zeytinyağı %0,40 (3'er kez); Aradolu.com,
Arbella Makarna, Dardanel Mr. No Sandviç, Philips Traş Makinesi, Usta Dönerci
%0.27 (2'şer kez), Flormar ise %0,13 (1 kez)

yüzdeleri ile katılımcıların en az

hatırladığı markalar olarak tespit edilmişlerdir.

3.7.5. Katılımcıların Bireysel Olarak Bir Defada Hatırladıkları Marka
Sayılarının İstatistiksel Analizi
Tablo 25: Katılımcıların Bireysel Olarak Bir Defada Hatırladıkları Marka Sayılarının
İstatistiksel Analizi

Survivor Türkiye 2017’de Hatırlanan Marka Sayıları
1
2
3
4
5 ve üzeri
Toplam

Sayı
59
50
40
51
47
251

Yüzde(%)
23,5
19,9
15,9
20,3
20,3
100,0

Tablo 25’deki bulgulara göre katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler
yarışma programının 2017 sezonunda ürün yerleştirilmesine konu olan markalara
yönelik olarak bir defada yardımsız hatırladıkları marka sayılarının istatistiksel analizi
incelendiğinde, %23,5’inin (59 kişi) 1, %19,9’unun (50 kişi) 2, %15,9’unun (40 kişi) 3,
%20,3’ünün (51 kişi) 4, %20,3’ünün (51 kişi) 5 ve üzeri olduğu belirlenmiştir. 4 kişi ise
ankette programa dair hiçbir marka hatırlamadığını ifade etmiştir.

3.7.6. Katılımcıların Hatırladıkları Markalar Üzerinde Ürünlerin
Programda Bölüm Bazlı Birden Fazla Kez Gösteriminin Etkisinin Analizi
Tablo 26: Markaların Survivor Ünlüler- Gönüllüler Yarışmasının 2017 Sezonu Dahilinde Bölüm
Bazlı Ürün Yerleştirme Tekrar Sıklıkları ve İzleyiciler Tarafından Hatırlanma Sayıları

Hatırlanma
Sayıları
124
109
104
81
67

Markalar
Türk Telekom
Coca Cola
Worldcard
Hummel
Kinetix
184

Bölüm
Sayısı
29 Bölüm
20 Bölüm
28 Bölüm
129 Bölüm
129 Bölüm

(Tablo 26.Devam)

Migros
Burger King
Porsche Macan Suv
Sensodyne
Popeyes
Kıa Sportage
Arçelik UltimaTv
Lenovo Moto Z
Arby's
Arçelik Telve
Eti Browni İntense
Alfemo
Algida Maraş Dondurma
Carte D'or
Çokokrem
Mitsubishi Elektrik Legendera Klima
Strike Of Kings
Boombastic
Olivos
Sbarro
Tadım Kuruyemiş Bar
Pernıgottı İl Gelato
Aksa Jeneratör
Kebir Tereyağı
Luppo Sandviç Kek
Nusr- Et
Yudum Egemden
Aradolu.Com
Arbella Makarna
Dardanel Mr. No
Philiıps Traş Makinesi
Usta Dönerci
Flormar
Toplam

38
27
25
18
14
11
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
753

6 Bölüm
3 Bölüm
2 Bölüm
4 Bölüm
2 Bölüm
2 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
2 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
2.Bölüm
2 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
2 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
2 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
1 Bölüm
2 Bölüm
1 Bölüm

Tablo 25'deki bulgulara göre katılımcıların hatırladıkları markalar ile ilgili
markaların Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017 programında bölüm bazlı yaptıkları ürün
yerleştirme tekrarları incelendiğinde; en çok hatırlanan beş markanın da programda en
az yirmi bölüm ürün yerleştirmesi yaptığı görülmektedir. Katılımcılar tarafından en çok
hatırlanan marka olan Türk Telekom programda 29 bölüm, Coca Cola 20 bölüm,
Worldcard 28 bölüm, Hummel ve Kinetix ise 129 bölüm ürün yerleştirme yapmıştır.
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Öte yandan yine en çok hatırlanılan altıncı marka olan Migros Survivor ÜnlülerGönüllüler 2017'de altı bölüm ürün yerleştirme ile hatırlanılan diğer markalara nazaran
bölüm bazlı daha fazla ürün yerleştirmeye imza atmıştır. Çalışmadan elde edilen
bulgulara göre en az katılımcılar tarafından en az hatırlanılan markalar ise Tablo 25'de
de görüldüğü üzere çoğunlukla Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda 1-2
bölüm ürün yerleştirme yapmışlardır. Buna göre; '' Survivor 2017 Türkiye adlı yarışma
programında birden fazla programda birden fazla kez uygulanan ürün yerleştirme
uygulamaları ile hatırlanan markalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
vardır.'' hipotezi (Hipotez 3 Kabul) gerçekleşmiştir.

3.7.7. Katılımcıların Hatırladıkları Markaların Ürün Yerleştirmeye Konu
Olan Markaların Sektörlerine Yönelik Analizi
Tablo 27: Katılımcıların Hatırladıkları Markaların Sektörel Dağılımı

Marka Sınıfı
Yiyecek-İçecek
GiyimAyakkabı
İletişim
Bankacılık
Teknolojik Alet
Otomobil
Kişisel Bakım
Mobilya
Cep Telefonu
Aplikasyonu
Genel Toplam

n
263

%
35,1

148

19,8

124
104
37
36
24
7

16,6
13,9
4,9
4,8
3,2
0,9

6

0,8

749

100

Katılımcıların hatırladıkları markaların sektörel bazlı dağılımı incelendiğinde
katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017'de %35,1 (263 adet) ile en çok
yiyecek-içecek markalarını hatırladığı tespit edilmiştir. Giyim- ayakkabı firmaları
%19,8 (148 adet), iletişim firmaları %16,6 (124 adet), bankacılık firmaları %13,9 (104
kez), teknolojik alet firmaları %4,9 (37 adet), otomobil firmaları %4,8 (36 adet), kişisel
bakım firmaları %3,2 (24 adet), mobilya firmaları %0,9 (7 adet), cep telefonu
aplikasyon firmaları ise %0,8 (6 adet) değişen oranlarda ilgili program özelinde
izleyiciler üzerinde hatırlanırlık sağlamışlardır. Tüm bu sonuçlara göre; '' Survivor
Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında içecek ve yiyecek markaları diğer
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markalara oranla daha az hatırlanmaktadır.''

hipotezi (Hipotez 2 Kabul )

gerçekleşmiştir.

3.7.8. Katılımcıların Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017 Adlı Yarışma
Programını Seyretme Sıklığı İle Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de Hatırlanan
Markalar Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi
Tablo 28: Katılımcıların Survivor 2017 Türkiye Adlı Yarışma Programını Seyretme Sıklığı İle
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017’de Hatırlanan Markalar Arasındaki İlişki

Survivor Türkiye 2017’yi İzleme Sıklığı
Survivor Türkiye 2017’de Hatırlanan
Hiç
Sadece 1-2
Markalar
kaçırmadan Çok az Genellikle bölümünü
seyrettim
izledim
izledim
izledim
n
37
10
11
13
Hummel
%
46,25
12,50
13,75
16,25
n
32
7
6
14
Kinetix
%
47,76
10,45
8,96
20,90
n
66
8
21
13
Türk Telekom
%
53,66
6,50
17,07
10,57
n
57
9
13
13
Wordcard
%
55,34
8,74
12,62
12,62
n
60
4
26
4
Coca Cola
%
56,60
3,77
24,53
3,77
n
62
19
30
21
Diğer
%
37,80
11,59
18,29
12,80
**P<0.01

Denk
X2
gelirsem
izledim
9
11,25
8
11,94
15
12,20
224,873
11
10,68
12
11,32
32
19,51

Katılımcıların Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017 adlı yarışma programını
seyretme sıklığı ile izleyicilerin Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017’de hatırladığı
markalar arasındaki ilişkiyi incelemek için ki-kare analizi yapılmıştır. Araştırmanın
istatistiki anlamda verimli sonuçlar verebilmesi adına katılımcılar tarafından en çok
hatırlanılan beş marka detaylı şekilde incelenmiş, diğer markalar ise diğer başlığı
altında analize dahil edilmiştir. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre katılımcıların
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017 adlı yarışma programını seyretme sıklığı ile Survivor
Ünlüler-Gönüllüler 2017'de hatırlanan markalar arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak
%95 güven seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir (X2=224,873; p=0,000;
p<0.05)(Hipotez 3 Kabul) .
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017'de hatırladığı marka/markalardan biri
Hummel olan katılımcıların büyük çoğunluğunun Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017'yi
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P

0,000*

hiç kaçırmadan seyrettiği, Kinetix olan katılımcıların büyük çoğunluğunun Survivor
Ünlüler-Gönüllüler 2017'yi hiç kaçırmadan seyrettiği, Türk Telekom olan katılımcıların
büyük çoğunluğunun Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017'yi hiç kaçırmadan seyrettiği,
Wordcard olan büyük çoğunluğunun Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017'yi hiç
kaçırmadan seyrettiği, Coca Cola olan katılımcıların büyük çoğunluğunun Survivor
Ünlüler-Gönüllüler 2017'yi hiç kaçırmadan seyrettiği, diğer hatırlanan markaları
hatırlayan katılımcıların büyük çoğunluğunun Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017'yi hiç
kaçırmadan seyrettiği belirlenmiştir. Yine ''Diğer'' grubundaki markaları hatırlayanların
da büyük çoğunluğunun programı hiç kaçırmadan seyrettiği görülmektedir.

3.7.9. Katılımcıların Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017 Türkiye Adlı
Yarışma Programını Seyretme Sıklığı ile Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de
Hatırlanan Marka Sayısı Arasında İlişkinin İstatistiksel Analizi
Tablo 29: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 Adlı Yarışma Programını Seyretme
Sıklığı İle Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de Hatırlanan Marka Sayısı Arasında İlişki

Survivor Türkiye 2017’de
Hatırlanan Marka Sayısı
1
2
3
4
5 ve üzeri

n
%
n
%
n
%
n
%
n

Hiç
kaçırmadan
seyrettim
6
10,2
4
8,0
7
17,5
20
39,2
46

%

90,2

Survivor Türkiye 2017’yi İzleme Sıklığı
Sadece 1-2
Çok az Genellikle
bölümünü
izledim
izledim
izledim
14
2
31
23,7
3,4
52,5
13
6
18
26,0
12,0
36,0
7
10
3
17,5
25,0
7,5
1
19
0
2,0
37,3
0,0
0
2
1
0,0

3,9

2,0

Denk
gelirsem
izledim
6
10,2
9
18,0
13
32,5
11
21,6
2

X2

0,
0
192,424 0
0
*

3,9

**P<0.01

Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de hatırladıkları marka sayısı
ile Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’yi izleme sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemek
için ki-kare analizi yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre Survivor ÜnlülerGönüllüler 2017’de hatırlanan marka sayısı ile Survivor Türkiye 2017’yi izleme sıklığı
arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olduğu
belirlenmiştir (X2=192,424; p=0,000; p<0.05) (Hipotez 7 Kabul).
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P

Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programı izleyip programda ürün
yerleştirmeye konu olan markalardan 1 tanesini hatırlayan katılımcıların büyük
çoğunluğunun (%52,5 (31 kişi)) programı sadece 1-2 defa izlediği, hatırladıkları marka
sayıları 2 olan katılımcıların büyük çoğunluğunun (%36 (18 kişi)) programı sadece 1-2
defa izlediği, hatırladıkları marka sayısı 3 olan katılımcıların büyük çoğunluğunun
(%32,5 (13 kişi)) program izleme sıklığının denk gelirsem seyrederim olduğu,
hatırladıkları marka sayısı 4 olan katılımcıların ise büyük çoğunluğunun (%39,2 (20
kişi)) programı hiç kaçırmadan seyrettikleri, hatırladıkları marka sayısı 5 ve üzeri olan
katılımcıların ise büyük çoğunluğunun (%90,2 (46 kişi)) programı hiç kaçırmadan
seyrettikleri tespit edilmiştir.

3.7.10. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de İzleyicilerin
Desteklediği Takımın Kazandığı Ödüllerde Sunulan Ürün Yerleştirmesi
Uygulamaları ile Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de Hatırlanan Markalar
Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi

Tablo 30: Ürün Yerleştirmesine Konu Olan Markalar (Ödül) ve Kazanan Takımlar

Kazanan Taraf

Markalar

Ünlüler + Gönüllüler (Her iki takım da ilgili Türk Telekom, Migros, Worldcard, Popeyes
markalı ödülü 2017 sezonu boyunca en az bir Terbiyeli Tavuk, Coca Cola, Dilim Ev
sefer kazanmıştır)
Baklavası& Börek
Ünlüler

Sbarro (X large Pizza, Piderro), Aradolu (Süt
Karameli, aradolu.com), Yataş Tesla Sleep
Yatak, Dardanel Mr. No Sandviç, Usta
Dönerciden Yoğurtlu Döner, Kıa Sportage,
Kebir Tereyağı, Arçelik Ultıma Tv, Arbella
Makarna, Çokokrem, Cookshop Magnolia
Tatlısı, Aksa Jeneratör, Lenovo Moto Z,
Pernıgotti Il Gelato, Algida Maraş Usulü
Dondurma, Nusr-Et, Eti Browni İntense,
Boombastic

Gönüllüler

Arby's, Luppo Sandviç Kek, Yudum
Egemden, Olivos, Carte D'or, Tadım
Kuruyemiş Bar, Alfemo, Mitsubishi Elektrik
Klima (Legendera), Arçelik Telve, Strike of
Kings, Sensodyne, Porsche Macan Suv

Kaynak: Survivor Ünlüler Gönüllüler 2017

189

Tablo 31: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de İzleyicilerin Desteklediği Takımın
Kazandığı Ödüllerde Sunulan Ürün Yerleştirme Uygulamaları İle Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017’de
Hatırlanan Markalar Arasındaki İlişki

Survivor Türkiye
2017’de Hatırlanan
Markalar
Hummel
Kinetix
Türk Telekom
Wordcard
Coca Cola
Diğer

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

Survivor Türkiye 2017’de Desteklenen Takım
İkisini de
Hiçbirini
Ünlüler Gönüllüler Desteklerim Desteklemem
15
9
44
12
18,75
11,25
55,00
15,00
16
12
30
9
23,88
17,91
44,78
13,43
17
13
66
27
13,82
15
14,56
18
16,98
37
22,56

10,57
12
11,65
8
7,55
29
17,68

53,66
51
49,51
57
53,77
70
42,98

21,95
25
24,27
23
21,70
28
17,07

X2

P

116,319

0,000*

**P<0.01

Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de izleyicilerin desteklediği
takımın kazandığı ödüllerde sunulan ürün yerleştirme uygulamaları ile Survivor Türkiye
2017’de hatırlanan markalar arasındaki ilişkiyi incelemek için ki-kare analizi
yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre Survivor Ünlüler- Gönüllüler
2017’de izleyicilerin desteklediği takımın kazandığı ödüllerde sunulan ürün yerleştirme
uygulamaları ile Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de hatırlanan markalar arasındaki
ilişkinin istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir
(X2=116,319; p=0,000; p<0.05) (Hipotez 6 Kabul).
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2017’de hatırladıkları marka Hummel olan
katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda büyük çoğunlukla
(%55 (44 kişi)) her iki takımı da desteklediği, hatırladıkları marka Kinetix olan
katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda büyük çoğunlukla
(%44,78 (30 kişi)) her iki takımı da desteklediği, hatırladıkları marka Türk Telekom
olan katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda büyük çoğunlukla
(%53,66 (66 kişi)) her iki takımı da desteklediği, hatırladıkları marka Wordcard olan
katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda büyük çoğunlukla
(%49,51 (51 kişi)) her iki takımı da desteklediği, hatırladıkları marka Coca Cola olan
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katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda büyük çoğunlukla
(%53,77 (57 kişi)) her iki takımı da desteklediği belirlenmiştir.
3.7.11. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin
Ürün Yerleştirmeye Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri ile Yaş Değişkeni
Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi
Tablo 32: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de İzleyicilerin Ürün Yerleştirmeye
Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri İle Yaş Değişkeni Arasındaki İlişki

Survivor Türkiye
2017’de Hatırlanan
Markalar
n
Hummel
%
n
Kinetix
%
n
Türk Telekom
%
n
Wordcard
%
n
Coca Cola
%
n
Diğer
%

Yaş
16-24
19
23,75
20
29,85
28
22,76
26
25,24
26
24,53
39
23,78

25-33
20
25,00
18
26,87
32
26,02
27
26,21
27
25,47
35
21,34

34-42
19
23,75
17
25,37
28
22,76
23
22,33
23
21,70
42
25,61

43-51
15
18,75
9
13,43
22
17,89
18
17,48
21
19,81
33
20,12

X2

P

12,990

0,966

Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri ile yaş arasındaki ilişkiyi
incelemek için ki-kare analizi yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre
Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de hatırlanan markalar ile yaş arasındaki ilişkinin
istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olmadığı belirlenmiştir (X2=12,990;
p=0,966; p>0.05) (Hipotez 5b Red).
3.7.12. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin Ürün
Yerleştirmeye Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri ile Cinsiyet Değişkeni
Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi
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Tablo 33: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de İzleyicilerin Ürün Yerleştirmeye Konu
Olan Markaları Hatırlama Eylemleri İle Cinsiyet Değişkeni Arasındaki İlişki

Survivor Türkiye 2017’de
Hatırlanan Markalar
Hummel
Kinetix
Türk Telekom
Wordcard
Coca Cola
Diğer

Cinsiyet

n
%
n

Erkek
42
52,50
35

Kadın
38
47,50
32

%
n

52,24
67

47,76
56

%
n

54,47
62

45,53
51

%
n

50,49
62

49,51
44

%
n
%

58,49
94
57,32

41,51
70
42,68

X2

14,837

P

0,022
*

**P<0.01

Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi
incelemek için ki-kare analizi yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre
Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017'de hatırlanan markalar ile cinsiyet arasındaki
ilişkinin istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir
(X2=14,837; p=0,022; p<0.05) (Hipotez 5c Kabul).
Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017'de hatırladıkları marka veya markalardan biri
Hummel olan katılımcıların çoğunluğunun (%52,50 (42 kişi)) cinsiyetinin erkek olduğu,
hatırladıkları marka veya markalardan biri Kinetix olan katılımcıların çoğunluğunun
(%52,24 (35 kişi)) cinsiyetinin erkek olduğu, hatırladıkları marka veya markalardan biri
Türk Telekom olan katılımcıların çoğunluğunun (%54,47 (67 kişi)) cinsiyetinin erkek
olduğu, hatırladıkları marka veya markalardan biri Worldcard olan katılımcıların
çoğunluğunun ( %50,49 (62 kişi)) cinsiyetinin erkek olduğu, hatırladıkları marka veya
markalardan biri Coca Cola olan katılımcıların çoğunluğunun (%58,49 (62 kişi))
cinsiyetinin erkek olduğu tüm bu markalar dışında kalan diğer markaların
değerlendirildiği ''Diğer'' seçeneğinde ise yine çoğunluğun (%57,32 (94 kişi)) erkek
olduğu tespit edilmiştir.
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3.7.13. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin
Ürün Yerleştirmeye Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri ile Medeni Durum
Değişkeni Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi
Tablo 34: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin Ürün Yerleştirmeye
Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri ile Medeni Durum Değişkeni Arasındaki İlişkinin İstatistiksel
Analizi

Medeni Durum

Survivor Türkiye
2017’de Hatırlanan
Markalar
Hummel
Kinetix
Türk Telekom
Wordcard
Coca Cola
Diğer

n
%
n

Evli
42
52,50
35

Bekâr
38
47,50
32

%
n

52,24
60

47,76
63

%
n

48,78
42

51,22
81

%
n

40,78
59

59,22
47

%
n
%

55,66
96
58,54

44,34
68
41,46

X2

P

19,115

0,004*

**P<0.01

Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri ile medeni durum arasındaki
ilişkiyi incelemek için ki-kare analizi yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre
Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017’de hatırlanan markalar ile medeni durum arasındaki
ilişki

istatistiksel

olarak

%95

güven

seviyesinde

anlamlı

olduğu

belirlenmiştir(X2=19,115; p=0,004; p<0.05) (Hipotez 5a Kabul).
Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017'de hatırladıkları marka veya markalardan biri
Hummel olan katılımcıların çoğunluğunun medeni durumunun evli, hatırladıkları marka
veya markalardan biri Kinetix olan katılımcıların çoğunluğunun medeni durumunun
evli, hatırladıkları marka veya markalardan biri Türk Telekom olan katılımcıların
çoğunluğunun medeni durumunun bekâr, hatırladıkları marka veya markalardan biri
Coca Cola olan katılımcıların çoğunluğunun medeni durumunun evli, hatırladıkları
marka veya markalar ''Diğer'' olan katılımcıların medeni durumunun ise evli olduğu
belirlenmiştir.
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3. 7.14. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin
Ürün Yerleştirmeye Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri ile Eğitim
Durumu Değişkeni Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi
Tablo 35: Katılımcıların Survivor Ünlüler Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin Ürün Yerleştirmeye
Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri İle Eğitim Durumu Arasındaki İlişki

Survivor
Türkiye 2017’de
Hatırlanan
Markalar
n
Hummel
%
n
Kinetix
%
n
Türk
%
Telekom
n
Wordcard
%
n
Coca Cola
%
n
Diğer
%

Eğitim Durumu
Lise
20
25,00
23
34,33
32
26,02
20
19,42
28
26,42
41
25,00

Ön Lisans
10
12,50
7
10,45
19
15,45
15
14,56
16
15,09
25
15,24

Lisans
37
47,25
26
38,81
54
43,90
50
48,54
46
43,40
73
44,51

Yüksek Lisans
13
16,25
11
16,42
18
14,63
18
17,48
16
15,09
25
15,24

X2

P

9,988

0,932

Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri ile eğitim durumu arasındaki
ilişkiyi incelemek için ki-kare analizi yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre
Survivor Ünlüler Gönüllüler 2017 adlı programda hatırlanan markalar ile eğitim
durumu arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olmadığı
belirlenmiştir (X2=9,988; p=0,932; p>0.05) (Hipotez 5d Red).
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3.7.15. Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin
Ürün Yerleştirmeye Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri ile Gelir Durumu
Değişkeni Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi
Tablo 36: Katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017‘de İzleyicilerin Ürün Yerleştirmeye
Konu Olan Markaları Hatırlama Eylemleri ile Gelir Durumu Değişkeni Arasındaki İlişkinin İstatistiksel
Analizi

Survivor Türkiye
2017’de Hatırlanan
Markalar
Hummel
Kinetix
Türk Telekom
Wordcard
Coca Cola
Diğer

Gelir Durumu
1600TL – 2601TL – 3601TL –
2600TL
3600TL
4600TL
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%

25
31,25
25
37,31
40
32,52
27
26,21
33
31,13
53
32,32

27
33,75
21
31,34
39
31,71
34
33,01
35
33,02
51
31,10

4601TL ve
üzeri

13
16,25
12
17,91
21
17,07
21
20,39
19
17,92
31
18,90

15
18,75
9
13,43
23
18,70
21
20,39
19
17,92
29
17,68

X2

P

11,394

0,8
77

Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda izleyicilerin ürün
yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri ile gelir durumu arasındaki
ilişkiyi incelemek için ki-kare analizi yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonucuna göre
Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı programda hatırlanan markalar ile gelir durumu
arasındaki ilişki istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olmadığı
belirlenmiştir (X2=11,394; p=0,877; p>0.05) (Hipotez 5e Red).

3.7.16. Araştırmanın Sonucu
Araştırma İstanbul ilinde yaşayan ve Survivor Ünlüler -Gönüllüler 2017
programını izleyen 251 kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler Survivor
Ünlüler-Gönüllüler 2017 programının içerik analizi ve katılımcılar tarafından
cevaplandırılan anketler (online) aracılığıyla elde edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılanlar açısından yaş ( 16-24 yaş
(%25,9), 25-33 (%24,3), 34-42 (%23,5), 43-51 (%17,5), 52+ (%8,8)), cinsiyet ( kadın
(%50,6), erkek (%49,4)), medeni durum (evli (%51,8), bekar (%48,2)), gelir seviyesi
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(1600-2600 tl (%34,3), 2601-3600 (%29,5), 3601-4600 (%18,7), 4601 + (%17,5)) gibi
demografik değişkenler maddeler arasında eşit dağılım gösterirken eğitim durumunda
ise %45 ile lisans mezunları diğer maddelerden net bir şekilde ayrılmıştır. Buna göre
çalışmada yarışma programlarında uygulanmakta olan ürün yerleştirme faaliyetlerinin
marka hatırlanırlığı üzerindeki etkisinin katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir durumu,
eğitim seviyesi, medeni durum gibi demografik değişkenlerle bir ilişkisinin olup
olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Yarışma programlarında ürün yerleştirme uygulamaları ve marka hatırlanırlığı
arasındaki ilişkinin demografik değişkenlere göre analizinden elde edilen veriler
sonucunda katılımcıların sahip oldukları yaşın (Hipotez 5b), eğitim durumlarının
(Hipotez 5d) ve gelir seviyelerinin (Hipotez 5e) ürün yerleştirme uygulamaları ve
marka hatırlanırlığı arasındaki ilişkiye etkisinin %95 güven seviyesinde anlamlı
olmadığı belirlenmiştir. Fakat katılımcıların sahip oldukları cinsiyet (Hipotez 5c) ile
medeni durum (Hipotez 5a) değişkenleri ile ürün yerleştirme uygulamaları ve marka
hatırlanırlığı arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Evli olan
bireyler Survivor 2017'de Hummel, Kinetix, Coca Cola gibi markaları daha fazla
anımsarken; bekar olan bireyler ise Türk Telekom, Worldcard gibi markaları daha fazla
anımsamışlardır. Yine araştırmaya katılan kadınlara nazaran erkekler tüm katılımcılar
tarafından en çok hatırlanan 5 markayı (Hummel, Worldcard, Türk Telekom, Kinetix,
Coca Cola) daha fazla hatırlamışlardır.
Ürün yerleştirme ile marka hatırlanırlığı sağlamada hatırlanan markaların
sektörel bazlı analizinde ise yiyecek ve içecek markaları katılımcıların toplam 749 adet
marka hatırlama eylemleri arasında 263 adet ile %35,10 hatırlanırlık yüzdesine ulaşmış
ve diğer farklı sektördeki markalara nazaran daha fazla hatırlanmışlardır. Buna göre ; ''
Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında içecek ve yiyecek
markaları diğer markalara oranla daha fazla hatırlanmaktadır.'' hipotezi (Hipotez 2)
gerçekleşmiştir.
Programda birden fazla kez birden farklı bölümde tekrarlanan ürün yerleştirme
uygulamaları ile marka hatırlanırlığı arasındaki ilişkiye bakıldığında ise programın 2017
sezonunu (129 bölümü) içeren içerik analizi çalışmasından sonra yarışmada en fazla
ürün yerleştirme yapan markalar bölüm bazlı olarak şu şekilde sıralanmıştır: Hummel
196

ve Kinetix (129 bölüm), Türk Telekom (29 bölüm), Worldcard (28 bölüm), Coca Cola
(20 bölüm). Araştırmanın sonuçlarına göre ise en çok hatırlanan beş marka şu şekilde
tespit edilmiştir: Türk Telekom (124 kez), Coca Cola (109 kez), Worldcard (104 kez),
Hummel (81 kez), Kinetix (67 kez). İstatistiksel açıdan herhangi bir anlam
taşımamasına rağmen bu konuda şöyle bir değerlendirme yapılabilir: Hummel ve
Kinetix markaları programın tüm bölümlerinde görülmelerine rağmen katılımcılar
tarafından en çok hatırlanan dördüncü ve beşinci marka olmuşlardır. Bu durumun
oluşmasında

ilgili

markaların

programda

sadece

görsel

şekilde

arka

plana

yerleştirilmeleri rol oynamıştır. Tüm bu bulgulara göre; ''Survivor Ünlüler- Gönüllüler
(2017) adlı yarışma programında birden fazla programda birden fazla kez uygulanan
ürün yerleştirme uygulamaları ile hatırlanan markalar arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişki vardır'' hipotezi (Hipotez 3) gerçekleşmiştir.
İlgili yapımı seyretme sıklığı ile ürün yerleştirme uygulamalarının marka
hatırlanırlığı yaratma etkisinin incelendiği diğer bir araştırma başlığına göre;
katılımcıların Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017 adlı yarışma programını seyretme
sıklığı ile Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2017'de hatırlanan markalar arasındaki ilişkinin
istatistiksel olarak %95 güven seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar
tarafından en çok hatırlanan beş markayı da çoğunlukla programı hiç kaçırmadan
izleyenlerin hatırladığı araştırma verilerine göre belirlenmiştir. Programı hiç kaçırmadan
izleyen izleyicilerin en çok hatırlanan beş markayı o markayı hatırlayan tüm kişiler
içinde hatırlama oranları şu şekilde gerçekleşmiştir: Hummel (%46,25), Kinetix
(%47,76), Türk Telekom ( %53,66), Worldcard (%55,34), Coca Cola (%56,60). Buna
göre; '' Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programını seyretme sıklığı ile
hatırlanan markalar arasında anlamlı bir ilişki vardır.'' hipotezi (Hipotez 4)
gerçekleşmiştir.
Katılımcıların programı seyretme sıklığı ile hatırladıkları marka sayısı arasındaki
ilişkinin incelendiği bir diğer araştırma kısmına göre ise programı hiç izlemeyen 4
kişinin hiç marka hatırlamadıkları, 1 marka hatırlayanların büyük çoğunluğunun
(%82,5) programı sadece 1-2 defa izlediği, 2 marka hatırlayanların büyük
çoğunluğunun (%36) programı sadece 1-2 defa izlediği, 3 marka hatırlayanların büyük
çoğunluğunun (%32,5) programı denk gelirse seyrettiği, 4 marka hatırlayanların büyük
çoğunluğunun (%39,2) programı hiç kaçırmadan seyrettikleri, hatırladıkları marka
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sayısı 5 ve üzeri olan katılımcıların ise büyük çoğunluğunun (%90,2) programı hiç
kaçırmadan seyrettikleri tespit edilmiştir. Buna göre; '' Survivor Ünlüler- Gönüllüler
(2017) adlı yarışma programında izleyicilerin programı seyretme sıklığı ile hatırlanan
marka sayısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.'' hipotezi (Hipotez 7) gerçekleşmiştir.
İzleyicilerin programda desteklediği takımların kazandığı ödüllerde sunulan ürün
yerleştirme uygulamaları ile Survivor Ünlüler-Gönüllüler (2017) programında
hatırlanılan markalar arasındaki ilişki incelendiğinde; araştırmanın sonuçlarına göre
katılımcıların destekledikleri takımların ödül olarak kazandığı markaları çoğunlukla
hatırladığı gözlenmiştir. Örneğin araştırmada; her iki takım tarafından da birden fazla
kez kazanılan markalar olan Türk Telekom'u hatırlayanların çoğu (%53,66) her iki
takımı da desteklediğini, Worldcard'ı hatırlayanların çoğu (%49,51) her iki takımı da
desteklediğini, Coca Cola'yı hatırlayanların çoğu (%55) her iki takımı da desteklediğini
ifade etmektedir. Her iki takımın yarışmacıları tarafından da kullanılan Hummel
markasını hatırlayanların çoğu (%55) her iki takımı da desteklediğini ve programın
ayakkabı sponsoru olan Kinetix'i hatırlayanların çoğunun (%44,78) yine her iki takımı
da desteklediği araştırma sonuçlarına göre bulunmuştur. Buna göre; '' Survivor ÜnlülerGönüllüler (2017) adlı yarışma programında izleyicilerin desteklediği takımın kazandığı
ödüllerde sunulan ürün yerleştirme uygulamaları ile hatırlanılan markalar arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.'' hipotezi (Hipotez 6) sağlanmıştır.
Çalışmada araştırmaya katılan 251 katılımcıdan yalnız 4'ünün (%1,60) Survivor
Ünlüler Gönüllüler 2017 adlı programdaki herhangi bir ürün yerleştirmeyi
hatırlayamadığı, 247 katılımcının (%98,40) ise programda ürün yerleştirmeye konu olan
38 adet markayı 753 defa hatırladığı tespit edilmiştir. Buna göre; '' Survivor ÜnlülerGönüllüler 2017 adlı yarışma programındaki ürün yerleştirme uygulamaları ile marka
hatırlanırlığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. '' hipotezi (Hipotez 1)
sağlanmış ve araştırmada istatistiksel açıdan ortaya konulmuştur.
Tablo 37: Hipotezlerin Kabul- Ret Durumları

Hipotez
Kabul Durumu
H1: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) yarışma programında yapılan Kabul Edildi
ürün yerleştirme uygulamaları ile marka hatırlanırlığı arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki vardır.
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(Tablo 37.Devam)
H2: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında içecek
ve yiyecek markaları diğer markalara oranla daha fazla hatırlanmaktadır.

Kabul Edildi

H3: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında birden Kabul Edildi
fazla programda birden fazla kez uygulanan ürün yerleştirme uygulamaları
ile hatırlanan markalar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır
H4: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programını seyretme
sıklığı ile hatırlanan markalar anlamlı bir ilişki vardır.

Kabul Edildi

H5: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Kabul Edildi
izleyicilerin ürün yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri
bazı demografik özelliklere göre farklılık gösterir.
H5a: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Kabul Edildi
izleyicilerin ürün yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemleri
medeni durumlarına göre farklılık gösterir.
H5b: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Reddedildi
izleyicilerin ürün yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde
yaş bazlı ayrımlar mevcuttur.
H5c: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Kabul Edildi
izleyicilerin ürün yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde
cinsiyet bazlı ayrımlar mevcuttur.
H5d: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Reddedildi
izleyicilerin ürün yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde
eğitim seviyesi bazlı ayrımlar mevcuttur.
H5e: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Reddedildi
izleyicilerin ürün yerleştirmeye konu olan markaları hatırlama eylemlerinde
gelir seviyesi bazlı ayrımlar mevcuttur.
H6: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Kabul Edildi
izleyicilerin desteklediği takımın kazandığı ödüllerde sunulan ürün
yerleştirme uygulamaları ile hatırlanılan markalar arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki vardır.
H7: Survivor Ünlüler- Gönüllüler (2017) adlı yarışma programında Kabul Edildi
izleyicilerin programı seyretme sıklığı ile hatırlanan marka sayısı arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
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SONUÇ
Televizyon bugün çeşitli amaçlar doğrultusunda (eğlenmek, bilgilenmek vs.)
izleyicileri tarafından en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından biri konumundadır.
Birden fazla içeriğe sahip olan televizyon izleyicilerine de birden fazla opsiyonu
oldukça ucuz bir bedelle sunmaktadır. İzleyen kişi sayısının fazlalığı düşünülecek olursa
televizyon aynı zamanda da reklamverenler için önemli bir reklam mecrası olarak
görülmektedir. Firmalar dakikalar süren geleneksel reklam kuşaklarındaki reklamlarıyla
kendi isteği ile televizyonun başına geçmiş olan tüketicilere seslerini duyurmaya,
mesajlarını iletmeye çalışmaktadır. Fakat bugün izleyiciler günlük yaşam içerisinde çok
fazla reklam mesajına maruz kalmakta ve çoğu birbirine benzeyen bu reklamları o ürüne
ihtiyacı olsun olmasın ''ret etme'' davranışı göstermektedir. Televizyon başındaki birey
takip ettiği yapım reklama girince ''kanal atlama, ses kısma, başka bir şeyle ilgilenme
vs. gibi'' geleneksel yolların yanında ''reklam tanımalı- atlamalı video kaydediciler'' gibi
teknolojik

cihazlar

sayesinde

de

geleneksel

reklam

kuşaklarından

kendini

koruyabilmektedir. Bireylerin her geçen gün bu geleneksel reklamı ret davranışlarının
daha da artma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda geleneksel reklam kuşaklarının
her geçen gün etkisini yitirebileceği ihtimali çok da uzak gözükmemektedir.
Kendilerini ve mesajlarını tüketiciye fark ettirme en temel amacında olan reklamveren
firmalar, reklamcılar ve pazarlama uzmanları ise tüm bu yaşananlardan sebeple özellikle
son yıllarda alternatif yollara yönelmişlerdir. Bu alternatif yollardan birisi de ürün
yerleştirmedir.
Ülkemizde 1 Nisan 2011 tarihinde yasal kimlik kazanan ürün yerleştirme, bu
tarihten sonra gerek reklamveren firmalar gerekse de reklamcılar ve pazarlama
uzmanları tarafından daha da önemsenen bir konu haline gelmiştir. Bugün Türk
televizyonlarındaki spor programlarında, video kliplerde, yarışma programlarında,
yemek programlarında, dizilerde, televizyon filmlerinde, sinema filmlerinde markaların
ürün yerleştirme örneklerini görmek mümkündür. Üstelik televizyon harici düşünülecek
olursa geleneksel reklamın aksine ürün yerleştirme neredeyse bütün iletişim araçlarına
kendini adapte edebilmekte daha da iyisi ise yeni medyada da kullanılabilir konumda
bulunmaktadır. Son dönemlerde Youtuber'ların kanallarındaki videolarda izleyiciabonelerine

markaların

ürünlerini

tanıtması

bu

duruma

örnek

olarak

gösterilebilmektedir. Tüm bu durumlar hem reklamverenlerin hem de reklamcıların
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elini kuvvetlendirmekte, kavrama olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Ürün yerleştirme
ile birlikte geleneksel reklamlarda izleyiciye sunulması hedeflenen mesajlar ünlü bir
dizi oyuncusu, sinema yıldızı ya da televizyon starı vasıtasıyla izleyicileri tarafından
beğeniyle takip edilen

yapımların

içerisinde ekranları

karşısındaki

bireylere

sunulmaktadır. Üstelik bir de buna ürünün senaryoyla bütünleşmesi eklenince izleyicide
reklam izlediği düşüncesi ortadan kalkmakta zaten kendi isteğiyle hiçbir zorlama
olmadan yapımı izlemek için vakit, para gibi unsurlardan ödün veren izleyici için ürün
yerleştirme artık reklam olmaktan çıkmaktadır. Artık o ''Serenay Sarıkaya'nın dizide
canlandırdığı karakterin kullandığı şampuan markası''dır.
Günümüzde işletmeler için farkındalık yaratmak en önemli konulardan biri haline
gelmiştir. Çünkü bugün artık fark edilmek, algılanmış olmak ve var olmakla
eşdeğerdedir. Marka farkındalığını marka tanınırlığıyla beraber oluşturan iki unsurdan
biri olan marka hatırlanırlığı ise en temelde markanın tüketici belleğinde elde ettiği yeri
betimleyen kavramlardan biridir. Tüketicinin zihninde yer edinmiş markaların satın
alma sürecinde yine tüketiciler tarafından ihtiyaç halinde tercih edilen ilk opsiyonlardan
birini oluşturması yapılan araştırmalarla da ortaya konulmuştur.
Bu çalışmada yarışma programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamalarının
marka hatırlanırlığı yaratma üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma
katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir durumu, eğitim durumu ve medeni durumları, taraf
olmanın marka hatırlanırlığı üzerindeki etkisi, izleyicilerin programı seyretme
sıklıklarının marka hatırlanırlığındaki etkisi, ürün yerleştirmeye konu olan markaların
sektörel bazlı farklılıklarının marka hatırlanırlığına etkisi, program içindeki marka
tekrarlarının

izleyicilerin

marka

hatırlanırlığına

etkisi

gibi

başlıklar

altında

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye'nin en çok izlenen prime time Reality
yarışma programı olan Survivor'ın 2017 sezonu analiz edilmek üzere seçilmiştir.
Araştırma İstanbul ilinde ikamet eden ve Survivor Ünlüler Gönüllüler 2017 programını
izleyen 251 kişi (177 Kadın, 124 Erkek) üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Yardımsız hatırlama tekniği baz alınarak online gerçekleştirilen anket çalışmasında
katılımcılara ankete erişme ön koşulu olarak ikamet durumları ve ilgili programı izleyip
izlemedikleri sorulmuştur. Anket kısmında ise katılımcılara programı izleme sıklıkları,
ilgili programa dair hatırladıkları markalar (yardımsız hatırlama), destekledikleri takım,
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yaş, cinsiyet, medeni durum, aylık gelir durumu, eğitim seviyeleri sorulmuş ve en doğru
şekilde, içtenlikle, soruları anlayarak cevaplamaları beklenmiştir.
Elde edilen bulgulara göre katılımcıların programı izleme sıklık durumları ile
hatırladıkları markalar ve marka sayıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak programı hiç kaçırmadan izlediklerini beyan eden
katılımcıların çoğu yarışmada yapılan ürün yerleştirme uygulamalarına konu olan
markalardan 4 ve üstünü hatırlamaktadır. İzleme davranışı düştüğünde hatırlanılan
markalar ve marka sayısı da düşmektedir. Dolayısıyla yarışmayı izleme sıklığı ile hem
hatırlanan markalar arasında hem de hatırlanılan marka sayısı arasında pozitif yönlü bir
ilişki mevcuttur. Yarışma programlarındaki ürün yerleştirme uygulamalarının marka
hatırlanırlığı yaratma üzerindeki etkisinde ilgili yapımı izleme sıklığı önemli bir faktör
olarak konumlanmaktadır.
Katılımcılar tarafından en az 1 defa ve üstü hatırlanan markalara sektörel açıdan
bakıldığında ise yiyecek içecek firmalarına ait markalar katılımcılar tarafından daha
fazla hatırlanmışlardır. İstatistiki olarak anlamlı olmasa da programın ana temalarından
birini yarışmacıların çektiği yiyecek kıtlığına rağmen mücadeleye devam etmelerinin
oluşturması program özelinde yiyecek- içecek firmalarının Coca Cola dışında yüksek
ürün yerleştirme tekrarlarına yer vermemelerine rağmen hatırlanmalarında etkili
olmuştur. Öte yandan yine yarışmadaki her marka tekrarsız olarak değerlendirilecek
olursa yiyecek-içecek markaları diğer sektörlere ait markalardan daha fazla şekilde
programda yer almıştır.
Markaların birden fazla bölümde yaptıkları ürün yerleştirme tekrarlarının
katılımcıların marka hatırlanırlılıkları üzerindeki etkisi incelendiğinde ise; markaların
sezon bazında birden fazla bölümde yapmış oldukları ürün yerleştirmelerin seyircilerin
marka hatırlanırlığını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Burada istatistiki açıdan
değerli olmasa da şu konuya da değinmek gerekmektedir. Hummel ve Kinetix
programın sırasıyla giysi-eşya ve ayakkabı sponsoru konumundadır ve 129 bölüm
boyunca final bölümü de dahil ekranda kalmışlardır. Fakat yaptıkları ön plana çıkmayan
görsel ürün yerleştirme uygulamaları dolayısıyla bölüm bazlı en çok tekrara sahip
olmalarına karşın katılımcılar tarafından en çok hatırlanan dört ve beşinci marka
olabilmişlerdir. Öte yandan Türk Telekom diğer markalar içerisinde bölüm bazlı en çok
202

ürün yerleştirme tekrarına sahip marka olarak katılımcılar tarafından da en çok
hatırlanmıştır. Sonuç olarak bölüm bazlı yapılan açık ürün yerleştirme tekrarları
seyircilerin marka hatırlanabilirliğini üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.
Öte yandan araştırmada demografik unsurlar ile ürün yerleştirme ve marka
hatırlanırlığı arasındaki ilişki şöyle ortaya konulmuştur: Katılımcıların verdiği bilgiler
ışığında yapılan analizler sonucu yaş, eğitim seviyesi, gelir durumu değişkenleriyle
marka hatırlanırlığı arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunamamıştır. Fakat
katılımcıların sahip olduğu medeni durum ve cinsiyet değişkenleriyle hatırlanan
markalar ve marka hatırlanırlığı arasında araştırma sonuçlarına göre anlamlı düzeyde bir
ilişki bulunmuştur. Buna göre evli olan bireyler bekâr olan bireylere göre daha fazla
marka hatırlamaktadır. Erkekler ise kadınlara göre daha fazla marka hatırlamaktadır.
İzleyicilerin özellikle yarışma programları özelinde sahip oldukları taraf olma
hissinin ürün yerleştirme uygulamalarına konu olan markaların hatırlanırlığı üzerindeki
etkisi ise şu şekilde gerçekleşmiştir: Her iki tarafında en az bir kez kazandığı ödüllerin
her iki takımı da destekleyen katılımcılar tarafından daha iyi hatırlandığı yine aynı
şekilde yarışmanın ayakkabı ve giysi- eşya sponsoru olan Kinetix ve Hummel
markalarının da her iki takımı destekleyen taraftarlar tarafından daha iyi hatırlandığı
görülmüştür.
Tüm bu sonuçlara ek olarak araştırmanın en genel sonucu ise şöyle ifade
edilebilmektedir: Araştırmaya katılan 251 katılımcı yarışmada ürün yerleştirmeye konu
olan markalardan 38 tanesini değişen sayılarda 753 defa hatırlama davranışı
göstermiştir. Yalnızca 4 katılımcı hiçbir marka hatırlamadığını beyan etmiştir. Bu da
ürün yerleştirme uygulamaları ile marka hatırlanırlığı arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktadır.

Yarışma

programlarında

uygulanmakta

olan

ürün

yerleştirme

uygulamaları izleyiciler üzerinde yerleştirmeye konu olan marka özelinde marka
hatırlanırlığı yaratmaktadır.
Buna göre çalışmada başlangıçta belirtilen hipotezler tek tek incelenmiş tüm
bunların sonucunda ise araştırmaya dair önemli bulgular elde edilmiştir. Çalışmada
marka hatırlanırlığı yaratmada ürün yerleştirmenin etkisinin bazı faktörlere göre
değiştiği ortaya konulmuştur. Bunlar; programda bir sezon boyunca bölüm bazlı
markaların ürün yerleştirme tekrarları, izleyicilerin programı seyretme sıklığı,
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markaların yarışmanın genel havasına uyumu, katılımcıların taraf olma hissi, cinsiyeti,
medeni durumu gibi değişkenlerdir. Tüm bu sonuçların da gösterdiği üzere Survivor
Ünlüler-Gönüllüler 2017 programında yapılan ürün yerleştirme uygulamalarının
programı takip edenlerin üzerinde marka hatırlanırlığı sağladığı bulunmuştur.
Dünya'da ve Türkiye’de çok az çalışmanın olduğu ürün yerleştirme kavramı,
ülkemizde yasal statü kazandığı 2011 yılı sonrası televizyon ve sinema alanlarında yeni
yeni gelişmektedir. Bu çalışma özellikle ''yarışma programları'' özelinde uygulanan ürün
yerleştirme uygulamalarının izleyiciler üzerinde yarattığı marka hatırlanırlığı etkisini
ölçmesi ile Türkiye'de akademik anlamda yapılan ilk çalışmalardan birisidir. Özellikle
Türk sinemasındaki son dönem filmlerin, bazı son dönem Türk dizilerinin ve Survivor
'un 2017 ve 2018 sezonlarının ürün yerleştirme örneklerine tablolar şeklinde yer
vermesiyle de ilgili araştırma bundan sonraki çalışmalara kaynak oluşturacaktır.
Çalışmanın örneklem sayısının nispeten az olması araştırmanın eksik bir yönü
olarak görülmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda hem örneklem sayısında hem de
örneklem seçiminde yapılacak değişiklikler sonucunda daha verimli sonuçlar elde
edilebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bundan sonra yapılacak çalışmalarda
birden fazla televizyon yapımında (örneğin dizi, yarışma programları, talk show, spor
programları vs.) uygulanan ürün yerleştirme uygulamalarının marka hatırlanırlığına olan
etkisi araştırmaya kaynak oluşturan yapımları izleyen izleyicileri kapsayan bir örneklem
grubuyla test edilip hangi yapımdaki ürün yerleştirme uygulamalarının daha etkili
olduğu araştırılabilir. Yine ürün yerleştirmenin diğer mecralarında yapılacak marka
hatırlanırlığı, marka tanınırlığı ve marka farkındalığı gibi araştırmalarla da bu alandaki
eksiklikler giderilebilir.
Sonuç olarak ürün yerleştirme Dünya'da 20 yüzyılın başlarından itibaren gösterdiği
gelişimi Türkiye'de de son yıllarda göstermektedir. Geleneksel reklam kuşaklarından
kaçmak için uğraşan izleyiciyi reklamverenler açısından yakalama en temel amacına
sahip ürün yerleştirme uygulamaları bunun yanında geleneksel reklama göre daha ucuz
olması, izleyiciye mesajı ulaştırmadaki yüksek gücü, televizyon ve sinema yıldızlarını
daha ucuz maliyete ürünün bir nevi reklam mesajının iletiminde kullanması gibi
avantajlarla reklamverenlerin mesajlarını geleneksel reklama nazaran daha etkili bir
şekilde izleyiciye sunmaktadır. Uygulamanın başarılı olması için ise işletmelerin
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pazarlama iletişimi planlarına ürün yerleştirmeyi de eklemesi, mecra ve ürün
yerleştirme yapılacak yapımın seçiminde firmanın hedefleriyle uyumuna dikkat
edilmesi önem arz etmektedir. Yine bir diğer husus ise ürün yerleştirme faaliyetlerinin
salt tek başına bir markanın başarısı için yeterli olamayabileceğidir. Her ne kadar
spesifik hedef kitlelere başarılı bir şekilde seslenme gibi avantajları içerisinde barındırsa
da ürün yerleştirme tek başına bir star değil fakat iyi bir yardımcı oyuncudur. Muhakkak
diğer pazarlama iletişimi çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Üstelik ürün
yerleştirme

vasıtasıyla

izleyiciye

aktarılan

mesaj

reklamverenlerin

hedefleri

doğrultusunda belirlediği pazarlama iletişimi mesajlarını destekleyici bir içeriğe sahip
olmalıdır.
Ürün yerleştirme uygulamalarının bugüne kadar reklam dünyasında gösterdiği
gelişim göz önünde bulundurulacak olursa gelecekte ürün yerleştirmenin geleneksel
reklama göre daha da güçleneceğini ve daha da önemli bir konumda geleceğin
reklamverenlerine, reklamcılarına, pazarlama uzmanlarına ve seyircilerine ''merhaba''
diyeceği çok da abartılı bir öngörü olarak durmamaktadır. Üstelik dijitalleşme trendiyle
birlikte ürün yerleştirmenin entegre olabilme kabiliyeti de düşünüldüğünde bu durum
daha da kuvvetlenmektedir. Fakat burada önemli olan husus izleyicilerin ne zamana
kadar ürün yerleştirme uygulamalarını kaçınma davranışı göstermeden takip
edecekleridir. Ürün yerleştirmenin en önemli özelliklerinden biri olan ''reklam gibi
görünmeden reklam yapma'' avantajı uygulamanın abartıldığı yapımlarda ortadan
kalkmakta ve yapımlar izleyicilere ''uzun metrajlı reklam filmi'' gibi

gelmektedir.

Bunun önüne geçmek ve seyircide tıpkı diğer reklam mesajlarında olduğu gibi '' toptan
ret etme'' eylemini baskın konuma getirmemek için hem reklamverenler hem de ürün
yerleştirme ajansları, reklamcılar, pazarlama uzmanları yapımlarda yaptıkları ürün
yerleştirmeler konusunda ölçülü davranmalı, izleyiciler tarafından ''uzun metrajlı reklam
filmi'' olarak tanımlanabilecek uygulamalardan kaçınmalıdırlar.
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EK 1: ANKET FORMU
Değerli Katılımcı,
Aşağıda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Rukiye Gülay ÖZTÜRK danışmanlığında
gerçekleştirilmekte olan yüksek lisans tezi için hazırlanan anket formu yer almaktadır.
Yarışma programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamalarının marka hatırlanırlılığı
yaratmadaki etkisini ölçmek amacıyla hazırlanan bu soru formu bilimsel bir çalışma
dışında kullanılmayacaktır. Ürün yerleştirme (Product Placement) literatürde en temel
haliyle; markalı ürünlerin ya da marka tamamlayıcılarının işitsel ve/veya görsel araçlar
yoluyla kitle iletişim ortamlarına bir ücret karşılığında dâhil edilmesidir.
Lütfen ankette yer alan soruları dikkatlice okuyup kendinize en uygun olan
seçeneği işaretleyiniz, cevabı yazınız. Yanıtlarınız gizli tutulacaktır. Bu araştırmanın
başarılı olabilmesi sizin sorulan soruların her birine doğru ve gerçekçi cevaplar
vermenize, yanıtsız soru bırakmamanıza bağlıdır.
Değerli vaktinizi ayırıp araştırmaya katkıda bulunduğunuz için şimdiden teşekkür
ederiz.

Saygılarımla...

Mert YILDIRIM
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Öğrencisi
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Sorular:
1. Bölüm

1. Survivor Türkiye 2017 adlı yarışma programını izlediniz mi ?
a.Evet
b.Hayır
2. Nerede yaşıyorsunuz?
a.İstanbul
b.Diğer

2. Bölüm

1) Survivor Türkiye 2017 adlı yarışma programını izleme sıklığınız nedir?
a) Hiç kaçırmadan seyrettim
b) Genellikle izledim
c) Denk gelirsem izledim
d) Çok az izledim
e) Sadece 1-2 bölümünü izledim
2) Survivor Türkiye 2017 adlı yarışma programında gördüğünüz ve
hatırladığınız markaları en çok hatırladığınızdan en az hatırladığınıza göre
sıralayınız.
.............................................................................................................................................
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3) Survivor 2017’de desteklediğiniz takım hangisidir?
a) Ünlüler
b) Gönüllüler
c) İkisini de desteklerim
d) Hiçbirini desteklemem
4) Yaşınız kaçtır?
a) 15 yaş ve altı
b) 16-24
c) 25-33
d) 34-42
e) 43-51
f) 52-60
g) 61-69
ğ) 70 yaş ve üstü
5) Cinsiyetiniz nedir?
a) Erkek
b) Kadın
6) Medeni durumunuz nedir?
a) Evli
b) Bekar

227

7) Eğitim seviyeniz nedir?
a) İlköğretim Mezunu
b) Lise (ortaöğretim) Mezunu
c) Önlisans Mezunu
d) Lisans Mezunu
e) Yüksek Lisans Mezunu
f) Doktora mezunu ve sonrası
8) Aylık gelir durumunuz nedir?
a) 1600 Türk Lirası ve altı
b) 1600 TL-2600 TL
c) 2601 TL-3600 TL
c) 3601 TL-4600 TL
d) 4601 TL-5600 TL
e) 5601 TL-6600 TL
f) 6601 TL-7600 TL
g) 7601 TL-8600 TL
h) 8601 Türk Lirası ve üstü
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EK 2: YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim
Genel esaslar
YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim
Genel esaslar
MADDE 9 – (1) Ticarî iletişim, yayın hizmetinin diğer unsurlarından görsel ve/veya
işitsel olarak kolayca ayırt edilebilir olmak zorundadır.
(2) Ticarî iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz.
(3) Gizli ticari iletişime izin verilemez.
(4) Haber bülteni ve haber programlarını düzenli olarak sunan kişilerin görüntü veya
seslerine ticarî iletişimlerde yer verilemez.
(5) Ticarî iletişim, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve program
içeriğini etkileyecek şekilde kullanılamaz.
(6) Ticarî iletişim, yayın hizmeti ilkeleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Adalet, hakkaniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun olmalıdır.
b) Cinsiyet, ırk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî inanç veya siyasî düşünce,
özürlülük, yaş ve herhangi bir ayrımcılığı içermemeli veya teşvik etmemelidir.
c) Yanıltıcı olmamalı ve tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarına zarar
vermemelidir. Ticari iletişimi yapılan bir ürün, hizmet veya imajın özellikleri hakkında
aldatıcı düzeye ulaşan eksik bilgi ve abartılı ifade ve görüntülere yer verilemez.
ç) Çocukları hiçbir şekilde istismar etmemelidir. Çocukların fiziksel, zihinsel veya
ahlakî gelişimine zarar vermemeli, deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek,
çocukları

bir ürün veya

hizmeti

satın almaya

veya

kiralamaya doğrudan

yönlendirmemeli; çocukları reklamı yapılmakta olan ürün veya hizmetleri satın almak
için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik etmemeli; çocukların
ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu güveni istismar etmemeli
veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda göstermemelidir. Çocukların sahip
oldukları deneyim göz önünde bulundurularak bu kapsamdaki yaş gruplarında gerçek
dışı beklentilere neden olunmamalıdır.
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d) Kadınların istismarına yönelik olmamalıdır. Tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya
imajda, kadın bedeni cinsel bir meta olarak kullanılmamalıdır.
e) Sağlık, çevre ve güvenliğe zarar verecek davranışa teşvik etmemelidir.
f) Ticari iletişimde yer alan kişi, meslek ve unvanı ile tüketicinin güvenini kötüye
kullanacak ya da tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edecek biçimde hareket edemez.
(7) Yağ, yağa dönüşen asitler, tuz/sodyum ve şeker gibi genel beslenme diyetlerinde
aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeleri içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî
iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu programların içinde yer verilemez.
(8) Ticarî iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede
olmak zorundadır. Ticari iletişim yayını başladığında ses seviyesi yükseltilerek veya
alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir.
Reklâm ve tele-alışveriş yayınlarının biçim ve sunuşu
MADDE 10 – (1) Televizyon hizmetlerinde reklâmlar ile tele-alışveriş yayınları, sesli
ve görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek şekilde, program hizmetinin diğer
unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir. Reklamlar ve telealışverişin ayırt edilebilmesi için;
a) Televizyon reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının önünde ve bitiminde herhangi bir
reklam unsuru içermeyen reklam veya tele-alışveriş kapağı kullanılır. Reklam veya tele
alışveriş kapağı en az 3 saniye süre ile ekranda kalır. Medya hizmet sağlayıcıları,
reklam veya tele-alışveriş kapağı tasarımında serbesttirler. Ancak reklam veya telealışveriş kuşaklarının önünde kullanılan reklam kapağı ile birlikte başlamak üzere en az
6 saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam veya tele-alışveriş giriş logosu yayınlanır.
Reklam veya tele-alışveriş kuşaklarının bitiminde kullanılan reklam veya tele-alışveriş
kapağı yayını ile son bulacak, şekilde en az 6 saniye süre ile Ek-2’de yer alan reklam
veya tele-alışveriş çıkış logosu yayınlanır. Üst Kurulca reklam sürelerinden
sayılmayacağına ve ücretsiz olarak yayınlanabileceğine karar verilmiş olan kamu
spotlarının yayını sırasında; Ek-2’de yer alan kamu spotu logosu sürekli olarak
yayınlanır.
b) Bant reklam yayını süresince Ek-2’de yer alan bant reklam logosu yayınlanır. Bant
reklam yayınında reklam alanı görüntü alanının %20’sini aşamaz. Bant reklam
teknikleri kullanılarak yapılan spot ve küçük ilanlar tarzındaki reklamlar; program
bütünlüğü, değeri, etkinliği ve mesajın bozulmasını önlemek için sesli olarak
yayınlanamaz. Spor karşılaşmalarında sporcuların ve yayınlanan müsabakanın, diğer
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programlarda oyuncuların, sunucuların ve konuşmacıların görüntülerini kapatacak
şekilde yerleştirilemez.
(2) Radyo yayın hizmetlerinde reklâmlar ile tele-alışveriş yayınları, sesli bir uyarıyla
açıkça fark edilebilecek şekilde, program hizmetinin diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt
edilebilecek biçimde düzenlenir. Reklamlar ve tele-alışverişin ayırt edilebilmesi için;
“REKLAMLAR” ve “TELE-ALIŞVERİŞ”şeklindeki ticari iletişimin türünü belirten
sözler ile reklam müziği (cıngıl) reklamın önünde ve bitiminde dinleyicinin anlayacağı
biçimde en az 3 saniye süreyle kullanılır.
(3) Dini tören yayını içine hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemez.
(4) Haber bültenleri ve çocuklara yönelik programlarda bant reklamlar yayınlanamaz.
(5) Özel tarifeli telefon hatları içeren ve yayın ilkelerine uygun olarak yayınlanan
reklamlarda yazılı açıklamalarda kullanılan karakter büyüklüğü en az 8 punto olmalıdır.
Söz konusu açıklamaların ekranda kayar şekilde verilmesi durumunda izleyicilerin
okuyabileceği bir hızda olması, bu yazıların ekranda sabit bir şekilde bulundurulması
durumunda ise ekranda en az 10 saniye kalması sağlanır.
Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele-alışveriş oran ve süreleri
MADDE 11 – (1) Reklam ve tele-alışveriş yayınları, programların arasına veya
programın bütünlüğü, değeri ve hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir
program içine yerleştirilebilir.
(2) Bağımsız bölümlerden oluşan programlarda veya devre araları içeren spor
karşılaşmaları ve benzer yapıdaki olay ve gösteri programlarında, reklam ve telealışveriş yayınları bölüm, duraksamalar veya devre aralarına yerleştirilir.
(3) Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından
bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi (oniki dakikayı) aşamaz. Bu
orana, program desteklemesi ve yayıncının kendi programlarının tanıtımlarına ayrılan
süre ile ürün yerleştirme dâhil değildir. Bu süre en fazla altı defa program bölünerek
kullanılabilir.
(4) Program tanıtımlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın
içinde yüzde beşi (üç dakikayı) aşamaz.
(5) Bant reklamlar her bir girişte en fazla 10 saniye olarak verilebilir.
(6) Üçüncü fıkrada belirtilen süreden bağımsız olarak, sesli ve görüntülü bir uyarı ile
açıkça belirtilerek, kesintisiz en az onbeş dakika süreyle tele-alışveriş yayını yapılabilir.
Bu yayının süresi bir gün içinde toplam bir saati aşamaz.
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(7) Reklam ve tele-alışveriş sürelerinin hesaplanmasında ticari iletişimin önünde ve
bitiminde kullanılan “reklam kapağı”/“cıngıl”ların süresi dikkate alınmaz.
(8) Ücretsiz yayınlanan ve Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları
reklam sürelerine dâhil edilmez.
(9) Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri ve çocuk programları,
planlanan yayın süreleri otuz dakikadan fazla olması hâlinde, ilk otuz dakikada reklam
ve tele-alışverişle kesilemez. İlk otuz dakikadan sonra her otuz dakikalık bölüm, en
fazla bir defa ve istenilen zamanda kesilebilecek şekilde reklam ve tele-alışveriş
yerleştirilebilir.
Belirli ürünlerin ticarî iletişimi
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirlenen ürünlerin reklamlarında uyulması gereken kurallar
şunlardır:
a) Alkol ve tütün ürünleri için hiçbir şekilde ticarî iletişime izin verilemez.
b) Reçeteye tâbi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz.
c) Reçeteye tâbi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde,
gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanır. Bu
konuda 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre
hazırlanan ve her yıl Sağlık Bakanlığınca yayımlanan liste esas alınır.
ç) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.
d) Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari iletişimine
izin verilemez.
e) Falcı, medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetlerin ticari iletişimi
yapılamaz.
f) Eş ve arkadaş bulma hizmetlerinin ticari iletişimine izin verilemez.
g) Diğer kanunlarla reklamı yasaklanan ürün ve hizmetlere ilişkin ticari iletişim yayını
yapılamaz.
Program desteklemesi
MADDE 13 – (1) Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, destek verenin
ticari kimliği programın başında ve sonunda, program içindeki reklam kuşaklarına giriş
ve çıkışta görsel ve/veya işitsel unsurlarla 5’er saniye süre ile belirtilir. Destek verenin
ismi, markası, logosu, ürün görüntüleri ve imajı dışında hiçbir görüntü ve ifadeye yer
verilemez.
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(2) Program tanıtımlarında programı destekleyene atıfta bulunulamaz.
(3) Desteklenen programlarda, ürün yerleştirme yöntemi de dahil, hiçbir şekilde destek
verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta bulunulamaz ve bunların
alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilemez. Destekleyen firma ismi program
adının bir parçası olarak kullanılamaz.
(4) Ticari iletişimi yasaklanan ürün ve hizmetleri üretenlerle bunların satışı ile iştigal
edenler, program desteklemesinde bulunamazlar.
(5) Tıbbi ürünleri üreten, pazarlayan veya satan ya da tıbbi tedavileri pazarlayan veya
sunan gerçek ve tüzel kişilerin program desteklemesinde bulunması hâlinde, gerçek ve
tüzel kişilerin ismi, markası, logosu veya imajı program desteklemesinde kullanılabilir;
ancak gerçek ve tüzel kişilerin üretim veya satışını yaptığı reçeteye tabi tıbbi ürünler
veya tıbbi tedaviler kullanılamaz.
(6) Haber bülteni ve dinî tören yayınlarında program desteklemesine izin verilemez.
(7) Program desteklemesinin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve
sorumluluğunu etkilemesine izin verilemez.
(8) Programın başında, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta ve
programın

sonunda

program

desteklemesi

yapıldığı

belirtilirken,

programı

destekleyenin ürün veya hizmetlerinin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik
edilemez ve ürün veya hizmetlere aşırı vurgu yapılamaz.
Ürün yerleştirme
MADDE 14 – (1) Sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile spor ve genel
eğlence programlarında ürün yerleştirme yapılabilir. Ürün yerleştirme uygulamaları
ticarî iletişimle ilgili düzenlemelere tabidir.
(2) Ürün yerleştirme ile ilgili bilgilendirmede, ürün yerleştirme uygulaması yapılacak
programın başında, sonunda ve her reklam kuşağı sonrasında program başladığında,
“Arial” yazı tipinde, “Normal” yazı stili ve boyutu 15 piksel büyüklüğündeki “Bu
programda ürün

yerleştirme bulunmaktadır.” ifadesi

yayınlanır. Söz konusu

bilgilendirme yazısının ekranda akan yazı ile belirtilmesi durumunda izleyicilerin
okuyabileceği bir hızda olması; ekranda sabit bir yazıyla belirtilmesi durumunda ise
ekranda en az 10 saniye kalması sağlanır.
(3) Genel olarak, ürün yerleştirme, programın bütünlüğünü bozmamalıdır. Ürün
yerleştirmede; ürün veya hizmetin özelliklerinin övülmesi ya da benzeri diğer ürün ya
da hizmetlere göre belli bir ürüne yönelik tercih bildirilmesi, ürünlere veya hizmetlere
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özel tanıtıcı atıflar yaparak ürün veya hizmetlerin kiralanmasının veya satın alınmasının
doğrudan teşvik edilmesi ve aşırı vurgu yapılması, ürüne ilişkin detaylı bilgi verilmesi
ve farklı çekim teknikleriyle ürünün ön plana çıkarılması yasaktır.
(4) Ürün yerleştirme ile program içerisine yerleştirilen ürün, programın bir parçasıymış
gibi doğal mecrasında kullanılmalıdır.
(5) Ürün yerleştirilen programda, bir saatlik yayın süresince en fazla 4 farklı ürün
yerleştirmesi yapılabilir.
(6) Ticarî iletişimi yasaklanmış ürünlerin, ürün yerleştirmede kullanılmasına izin
verilmez. Ürün yerleştirme esnasında yerleştirilen ürüne ilişkin bant reklam yapılamaz.
(7) Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve
sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez.
(8) Haber bültenlerinde, çocuk programlarında ve dinî tören yayınlarında ürün
yerleştirmeye izin verilmez.
Reklam ve tele-alışveriş kanalları
MADDE 15 – (1) Münhasıran reklam, tele-alışveriş ve öz tanıtım yayınlarına ayrılmış
televizyon ve radyo yayın hizmetlerine 10 uncu ve 11 inci madde hükümleri
uygulanmaz.
RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN
HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 6112
Kabul Tarihi: 15/2/2011
Yayımlandığı R.G.: Tarih:03/03/2011 Sayı:27863
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Hizmetlerinde Ticarî İletişim
Genel esaslar
MADDE 9 – (1) Ticarî iletişim, yayın hizmetinin diğer unsurlarından görsel ve işitsel
olarak kolayca ayırt edilebilir olmak zorundadır.
(2) Ticarî iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz.
(3) Gizli ticarî iletişime izin verilemez.
(4) Haber bülteni ve haber programlarını düzenli olarak sunan kişilerin görüntü veya
seslerine ticarî iletişimlerde yer verilemez.
(5) Ticarî iletişim, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve program
içeriğini etkileyecek şekilde kullanılamaz.
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(6) Ticarî iletişim, 8 inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklı kalmak kaydıyla;
a) Adalet, hakkaniyet ve dürüstlük ilkelerine uygun olmak,
b) Cinsiyet, ırk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî inanç veya siyasî düşünce,
özürlülük, yaş ve herhangi bir ayrımcılığı içermemek veya teşvik etmemek,
c) Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek,
ç)

Çocukların

fiziksel,

zihinsel

veya

ahlakî

gelişimine

zarar

vermemek,

deneyimsizliklerini veya saflıklarını istismar ederek, çocukları bir ürün veya hizmeti
satın almaya veya kiralamaya doğrudan yönlendirmemek; çocukları reklamı yapılmakta
olan ürün veya hizmetleri satın almak için ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye
doğrudan teşvik etmemek; çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere
duyduğu güveni istismar etmemek veya sebepsiz olarak çocukları tehlikeli durumlarda
göstermemek,
d) Kadınların istismarına yönelik olmamak,
e) Sağlık, çevre ve güvenliğe zarar verecek davranışa teşvik etmemek,
zorundadır.
(7) Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler
içeren yiyecek ve içeceklerin ticarî iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu
programların içinde yer verilemez.
(8) Ticarî iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede
olmak zorundadır.
Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklam ve tele-alışveriş
MADDE 10 – (1) Televizyon ve radyo yayın hizmetlerinde reklamlar ile tele-alışveriş,
sesli ve/veya görüntülü bir uyarıyla açıkça fark edilebilecek ve program hizmetinin
diğer unsurlarından kolaylıkla ayırt edilebilecek biçimde düzenlenir.
(2) Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından
bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.
(3) İkinci fıkrada belirtilen orana, program desteklemesi ve yayıncının kendi
programlarının tanıtımlarına ayrılan süre ile ürün yerleştirme dâhil değildir. Program
tanıtımlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde
beşi aşamaz.
(4) İkinci fıkrada belirtilen süreden bağımsız olarak, sesli ve görüntülü bir uyarı ile
açıkça belirtilerek, kesintisiz en az onbeş dakika süreyle tele-alışveriş yayını yapılabilir.
Bu yayının süresi bir gün içinde toplam bir saati aşamaz.
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(5) Ücretsiz yayınlanan ve Üst Kurul tarafından tavsiye edilen kamu hizmeti duyuruları
reklam sürelerine dâhil edilmez.
(6) Reklam ve tele-alışveriş yayınları, programların arasına veya programın bütünlüğü,
değeri ve hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine
yerleştirilebilir. Bağımsız bölümlerden oluşan programlarda veya devre araları içeren
spor programları ve benzer yapıdaki olay ve gösteri programlarında, reklam ve telealışveriş yayınları bölüm veya devre aralarına yerleştirilir.
(7) Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri ve çocuk programları,
planlanan yayın süreleri otuz dakikadan fazla olması hâlinde, her otuz dakikalık yayın
süresi için bir kez olmak üzere reklam ve tele-alışverişle kesilebilir.
(8) Dinî tören yayını içine hiçbir şekilde reklam ve tele-alışveriş yayını yerleştirilemez.
(9) Münhasıran reklam, tele-alışveriş ve öz tanıtım yayınlarına ayrılmış televizyon ve
radyo yayın hizmetlerine bu madde hükümleri uygulanmaz.
(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Üst Kurulca yönetmelikle
düzenlenir.
Belirli ürünlerin ticarî iletişimi
MADDE 11 – (1) Alkol ve tütün ürünleri için hiçbir şekilde ticarî iletişime izin
verilemez.
(2) Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkında ticarî iletişim yapılamaz.
(3) Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi
çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde
hazırlanır.
(4) İlaçlar ve tıbbi tedaviler için tele-alışverişe izin verilemez.
Program desteklemesi
MADDE 12 – (1) Bir program tamamen veya kısmen destek görmüşse, bu husus
programın başında, program içindeki reklam kuşaklarına giriş ve çıkışta ve programın
sonunda uygun ibarelerle belirtilir. Program tanıtımlarında programı destekleyene atıfta
bulunulamaz.
(2) Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve
hizmetlere atıfta bulunulamaz ve bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik
edilemez.
(3) Programlar, ticarî iletişimi yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin üretimi veya
satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerce desteklenemez. Tıbbi ürünleri üreten,
236

pazarlayan veya satan ya da tıbbi tedavileri pazarlayan veya sunan gerçek ve tüzel
kişilerin program desteklemesinde bulunması hâlinde, gerçek ve tüzel kişilerin ismi,
markası, logosu veya imajı program desteklemesinde kullanılabilir; ancak gerçek ve
tüzel kişilerin üretim veya satışını yaptığı reçeteye tabi tıbbi ürünler veya tıbbi tedaviler
kullanılamaz.
(4) Haber bülteni ve dinî tören yayınlarında program desteklemesine izin verilemez.
(5) Program desteklemesinin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve
sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Programın başında, program içindeki reklam
kuşaklarına giriş ve çıkışta ve programın sonunda program desteklemesi yapıldığı
belirtilirken, programı destekleyenin ürün veya hizmetlerinin kiralanması veya satın
alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürün veya hizmetlere aşırı vurgu yapılamaz.
Ürün yerleştirme
MADDE 13 – (1) Sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile spor ve genel
eğlence programları haricinde, yayınlarda ürün yerleştirmeye yönelik uygulamalara yer
verilemez. Ürün yerleştirme uygulamaları ticarî iletişimle ilgili düzenlemelere tabidir.
(2) Üst Kurul tarafından belirlenecek şartlarda, belirli mal ve hizmetlerin ücretsiz olarak
program içine dâhil edildiği durumlarda da ürün yerleştirmeye izin verilebilir.
(3) Ürün yerleştirmenin, medya hizmet sağlayıcının editoryal bağımsızlığını ve
sorumluluğunu etkilemesine izin verilmez. Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin
kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu
yapılamaz. İzleyiciler, programın başında, sonunda ve reklam arası sonrasında program
başladığında, ürün yerleştirmenin varlığı hakkında açıkça bilgilendirilir.
(4) Haber bültenlerinde, çocuk programlarında ve dinî programlarda ürün yerleştirmeye
izin verilmez.
(5) Ticarî iletişimi yasaklanmış ürünlerin ürün yerleştirmede kullanılmasına izin
verilmez.
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