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Hollywood ve Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme : 2006 Yılı Türk 
ve Hollywood Filmlerinin Karşılaştırmalı İçerik Analizi 

 
 

Zeynep Fetvacı 
 

 

ÖZET 
 
 
Global rekabetin arttığı günümüz dünyasında firmalar ürün ve hizmetlerini daha 

etkili ve verimli bir şekilde pazarlamak için yeni yollar aramaya başlamışlardır. 

Geleneksel reklam anlayışının tüketiciler üzerinde etkisini yitirmesi üzerine; 

ürünlerin sinema filmleri, televizyon programları, müzik klipleri, kitaplar ve 

bilgisayar oyunlarına yerleştirilmesi anlamına gelen ürün yerleştirme tercih edilen bir 

yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada ürün yerleştirmenin yaygın olarak 

uygulandığı sinema filmleri ele alınarak, Türkiye’de 2006 yılında gösterime giren ilk 

10 Türk ve Hollywood filmlerinin karşılaştırmalı içerik analizi yapılmıştır. 

Çalışmada Türk ve Hollywood filmlerinde ürün yerleştirme oranları 

karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Ürün yerleştirme, reklamcılık, sinema, pazarlama. 
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Product Placement In Hollywood and Turkish Cinema :  
A Comparative Content Analysis of Turkish and Hollywood Films 

In 2006 
 

 
Zeynep Fetvacı 

 
 

ABSTRACT 
 
As the competition grows in our daily life, companies are seeking more effective and 

productive methods for marketing their products and services. Because the traditional 

advertisement approach has lost its effect on customers, product placement appears 

in films, television series, music videos, books and video games In this study,  

considering the motion pictures in which product placement are applied, the 

comparative content analysis of the top ten Turkish and Hollywood motion pictures 

in 2006 are performed. The product placement ratios at Turkish and Hollywood 

motion pictures are compared. 

 

Key Words: Product placement, advertising, cinema, marketing. 
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ÖNSÖZ 
  
 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber geleneksel yöntemlerle tüketiciye sunulan 

reklamların gücünün zayıflaması ve tüketicilerin sürekli maruz kaldıkları 

reklamlardan yorulmaları üzerine; “ürün yerleştirme”  maliyetleri düşürmesi, etkili 

ve tüketicileri rahatsız etmeyen bir yöntem olması nedeniyle reklamcılar ve 

pazarlamacılar tarafından tüketiciye ulaşmada alternatif bir yöntem olarak görülmeye 

başlanmıştır.  

 

Markaların, televizyon dizileri, sinema filmleri, müzik klipleri, kitaplar ve 

bilgisayar oyunları gibi çeşitli iletişim araçlarına bir ücret karşılığında dahil edilmesi 

anlamına gelen ürün yerleştirmeyle ilgili yapılan araştırmalarda, ürün yerleştirmenin 

markanın hatırlanması, tüketiciler ve satış üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya 

konulmuştur. Ürün yerleştirmenin uygulandığı en başarılı alan olan sinema filmleri, 

sinemalar dışında DVD, VCD, televizyon, kablolu yayın gibi birden çok kanal 

aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilmektedir. Bu özellikleriyle sinema, 

ürün yerleştirme yapan firmalar için en önemli iletişim aracı konumundadır. 

 

“Hollywood ve Türk Filmlerinde Ürün Yerleştirme : 2006 Yılı Türk ve Hollywood 

Filmlerinin Karşılaştırmalı İçerik Analizi” başlıklı bu tezde, 2006 yılında gösterime 

giren filmlerden en çok izlenen ilk 10 yabancı film ile ilk 10 yerli filmde uygulanan 

ürün yerleştirme stratejileri, en çok hangi ürün grubuna yer verildiği ve ürün 

yerleştirme oranları konusunda karşılaştırmalı bir araştırma yapılmıştır.  

 

Bu tezin hazırlanmasında emeği geçen, beni her aşamada yönlendiren tez 

danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Ergün Yolcu’ya ve her zaman beni destekleyen 

aileme teşekkürü bir borç bilirim.  

 
 
İSTANBUL, 2008                                                                  Z. ZEYNEP FETVACI 
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GİRİŞ 
 

 
 

You’ve Got Mail filminde başrol oyuncusu Meg Ryan’ın film boyunca kahvesini 

aldığı Starbucks, Austin Power : Goldmember isimli filmde Michael Caine’in kullandığı 

BMW’nin yeni Mini Cooper’ı ya da Matrix filmindeki Nokia cep telefonları tesadüfen 

filmlerde yer almış markalar değildir. Bu markalar günümüz sinemasında sıklıkla 

uygulanan ürün yerleştirmenin örnekleri arasında yer almaktadır. 

 

Günümüzde artan rekabet koşullarıyla beraber, şirketler farkındalık yaratma ve 

tüketiciler tarafından diğer markalara oranla kendi marklarının tercih edilmesini 

sağlamak için değişik yöntemler aramaya başlamışlardır. DVR teknolojisinin gelişmesi 

ve tüketicilerin reklamları atlama şansına sahip olması geleneksel reklam anlayışının 

gücünü zayıflatmaya başlamıştır. Bu nedenle pazarlamacılar ve reklamcılar hem akılda 

kalıcı hem de etkili bir yöntem olan ürün yerleştirmeyi tüketicilere ulaşmada kullanmaya 

başlamışlardır.  

 

Ürün yerleştirme sadece sinemada değil televizyon programları, müzik klipleri, 

kitaplar, bilgisayar oyunları gibi çok çeşitli iletişim araçlarında kullanılabilmektedir.  

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki reklam ve pazarlama ajansları ürünlerinin film, 

televizyon programları, kitaplar ve bilgisayar oyunları gibi değişik iletişim araçlarında 

görünmesi için 1.5 milyar $ ödemişlerdir. 1.000’den fazla marka ise kendi pazarlama 

karmalarında ürün yerleştirmeden yararlanmaktadır ( Galician, 2004 :1). 

 

Sinemanın diğer iletişim araçlarından farklı olarak seyircinin tek bir şeye, sadece 

filme odaklanmasını sağlaması, sinemada oynayan filmin daha sonra DVD ve VCD 

olarak piyasaya sürülmesi, televizyon ve kablolu yayınlarla daha da geniş kitlelere 

ulaşması gibi özellikleri ürün yerleştirme uygulamalarında sinemanın tercih edilmesinde 

önemli rol oynamaktadır.  
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Ürün yerleştirmenin gücünü gösteren en başarılı örnek Steven Spielberg’ün 1982 

yapımı E.T. filmidir. Filmde yer alan Reese’s Pieces şekerleri, filmden sonra satışlarını 

%70 oranında artırmıştır (Segrave, 2004: 165). Ürün yerleştirmenin gücünü gören 

reklamcılar ve pazarlamacılar ise ilerleyen yıllarda ürün yerleştirmeyi sıklıkla 

kullanmaya başlamışlardır.  

 

E.T.’nin başarısından sonra hızla yükselişe geçen ürün yerleştirme pazarı 

araştırmacıların da ürün yerleştirmeye olan ilgisinin artmasına neden olmuştur. 

Araştırmacılar tarafından ürün yerleştirmenin birçok tanımı yapılmıştır. Yolcu, ürün 

yerleştirmeyi “bir ürün ya da markanın bir film, fotoğraf ya da reklamda gösterilmesi” 

şeklinde tanımlamaktadır (Yolcu, 2003: 450).  

 

Önceden yapılan araştırmaların sonucunda ürün yerleştirmenin markanın 

hatırlanması ve tanınmasına katkıda bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. Babin ve Carter’ın 

1996 yılında 108 üniversite öğrencisi üzerinde Rocky 3 filmine yerleştirilmiş 39 

markanın etkilerinin belirlemek üzere yaptıkları araştırmada, filmi izleyen izleyicilerin 

filmde yerleştirilmiş 39 markayı tanıma oranlarının kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 

yüzde 25 daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. İzleyiciler ayrıca filmde gördükleri 

markalarla filmde yer almayan markaları ayırt etmeyi başarmışlardır (Anderson, 

2006:21). 

 

Türk Sinemasında ise ürün yerleştirme henüz yeni bir kavramdır. Son dönem 

Türk filmlerinde ve özellikle televizyon dizilerinde ürün yerleştirme uygulamalarına 

rastlanmaktadır. Türkiye’de genelde filmlere sponsor olan markaların filmlerde aynı 

zamanda ürün yerleştirme yoluyla yer aldığı görülse de sponsor olmayan firmaların da 

ürün yerleştirme yaptığı gözlenmiştir.  
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Araştırmamızın amacını 2006 yılında gösterime giren yerli ve yabancı filmlerde 

ürün yerleştirme oranlarının karşılaştırılması, filmlerde hangi ürün grubundaki 

markaların yer aldığının ortaya çıkarılması oluşturmaktadır.  

 

Hollywood filmlerinde sıklıkla uygulan ürün yerleştirme Türk filmlerinde yeni 

yeni görülmeye başlanmıştır. Bu düşünceden hareketle araştırmamızın hipotezleri şu 

şekilde sıralanmaktadır: 

H1: Türk filmlerinde ürün yerleştirme kavramı Hollywood filmlerine göre çok azdır. 

Filmlere ürün yerleştirme çalışmalarının yapılması düşüncesi henüz firmalar tarafından 

olgunlaşmamıştır.  

H2  :  Hollywood ve Türk filmlerinde ağırlık verilen ürün grupları birbirinden farklıdır.  

H3 :  Türk filmlerinde yabancı markalara daha çok yer verilmektedir ve yerli markalar 

çok az yer almaktadır.  

H4 :  Hollywood filmlerinde sigara tüketimi Türk filmlerinden fazladır. 

 

Araştırmanın yöntemi sayısal verilere ulaşılması açısından içerik analizi olarak 

belirlenmiştir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Yrd. Doç. D.r. Ergün Yolcu 

tarafından 2003 yılında Vizontele ve Men In Black filmlerinin karşılaştırılmasının 

yapıldığı araştırmada kullanılan içerik analizi yöntemi temel alınmıştır. Bu yönteme göre 

markaların ürün grupları, markalar ve ne kadar süreyle yer aldıkları tablolarla 

gösterilmiştir.  

 

“Hollywood ve Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme : 2006 Yılı Türk ve 

Hollywood Filmlerinin Karşılaştırmalı İçerik Analizi” konulu araştırmada 2006 yılında 

Türkiye’de sinemalarda gösterime giren Türk ve Hollywood yapımlarından her iki 

grupta en çok izlenen ilk 10 filmin karşılaştırmalı içerik analizi yapılacaktır. İncelenecek 

filmler, www.sinematurk.com sitesinde yer alan 2006 yılında en çok izlenen yerli ve 

yabancı film listesine göre seçilmiştir. Araştırma çizgi film dışındaki filmlerle 

sınırlandırılmıştır. Türkiye’de 2006 yılında en çok izlenen ilk 10 yabancı filmler 
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listesinde sırasıyla; Da Vinci Şifresi, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, Testere 

III, Görevimiz Tehlike III, Kanlı Elmas, Deja Vu, Köstebek, Temel İçgüdü 2, 

Poseidon'dan Kaçış ve Casino Royale yer almaktadır. 2006 yılında en çok izlenen Türk 

filmleri ise Hokkabaz, Maskeli Beşler: Irak, Sınav, Son Osmanlı Yandım Ali, Dünyayı 

Kurtaran Adamın Oğlu, Beynelmilel, Küçük Kıyamet, Pars: Kiraz Operasyonu, 

Amerikalılar Karadeniz'de 2 ve Eve Giden Yol 1914’tür. 

 

Filmin içerik analizinin yapılmasında filmlere ait DVD’ler kullanılmıştır. Her 

filmde markaların yer aldığı sahnelerde zaman tutularak markanın film boyunca ne 

kadar süreyle gösterildiği hesaplanmıştır. Filmlerde yer alan markaların kaç kez yer 

aldığı da çalışmaya eklenmiştir. Çalışmamızda yurt dışında ve yurt içinde yayınlanmış 

makaleler, kitaplar ve yurt dışında konuyla ilgili yapılmış tezlerden faydalanılmıştır.  

 

Çalışmanın ilk bölümünde reklamcılıkta yeni yönelimler konusu yer almaktadır. 

İkinci bölümde ürün yerleştirme kavramı açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde sinemada 

ürün yerleştirme konusuna yer verilerek Türk ve Hollywood Sineması’nda ürün 

yerleştirmenin gelişimi ile ilgili bilgi verilmektedir. Dördüncü bölümde Türkiye’de 2006 

yılında en çok izlenen Türk ve Hollywood filmlerin içerik analizi yer almaktadır. Son 

bölüm olan sonuç bölümünde araştırma sonucu ortaya çıkan verilerin değerlendirmesi 

yer almaktadır.  

 

Türkiye’de yurtdışındaki çalışmalarla karşılaştırıldığında ürün yerleştirme 

konusu ile ilgili araştırma sayısının çok az olması nedeniyle bu araştırma ile elde 

edilecek verilerin bu alanda yapılacak çalışmalara faydalı olacağı umulmaktadır. 
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1. REKLAMCILIKTA YENİ YÖNELİMLER 

  

Radyo, televizyon gibi geleneksel reklam araçlarının tüketiciler üzerindeki 

etkisini yitirmesi ve geleneksel reklam araçlarının maliyetlerinin yükselmesi 

reklamcıların yeni stratejiler belirlemelerine neden olmuştur. Çalışmanın bu bölümünde 

reklamın tanımı ve reklamcılıkta yeni yönelimler konusu yer almaktadır.  

 

1.1 Reklamın Tanımı ve Özellikleri 

 

Tüketici ihtiyaçlarının her geçen gün farklılık gösterdiği günümüzde aynı alanda 

hizmet ve üretim yapan işletmeler, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 

mücadele vermektedirler. Bu mücadelede başarıyı yakalamanın en önemli koşulu 

pazarlama faaliyetlerini etkin ve yerinde kullanmaktır. Reklam, pazarlama iletişimini en 

önemli bileşenlerinden biridir.  

 

Reklamla ilgili yapılan tanımlardan biri reklamı “ kişisel olmayan bir satış 

çabası, bir pazarlama iletişimi yöntemidir. Reklamda reklam yapan kişinin kimliği açık 

olmalıdır ve yapılan reklam için reklamı taşıyan ya da yayınlayan araca para 

ödenmelidir” şeklinde açıklamaktadır (Ese, 2006 :13). 

 

Reklam bir başka tanımda ise söyle ifade edilmektedir: “İnsanları gönüllü olarak 

belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini 

bir ürüne, hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona 

ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu 

benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre 

satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret 

karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da 

kuruluşların kimliği açık olan) duyuru ” (Gülsoy, 1999:9). 
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Amerikan Pazarlama Birliği ise reklamı, “herhangi bir ürünün, hizmetin ya da 

düşüncenin bedeli ödenerek ve bedeli kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde 

yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım eylemleri” şeklinde tanımlamaktadır 

(Odabaşı ve Oyman, 2002: 98). 

 

Bu tanımlara bağlı olarak reklamın 4 özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

reklamın bir bedel karşılığı yapılmasıdır. Reklam veren reklam için bir bedel ödemekte 

ve ödenen bu bedel nedeniyle reklam yaptıran kişi ya da kurum reklam üzerinde bir 

denetime sahip olmaktadır. İkincisi ise reklamın kişisel sunuş olmamasıdır. Reklam 

kişisel olmayan bir satış çabası, bir pazarlama iletişimi yöntemidir. Herhangi bir mesajı 

tüketicilere ulaştırmak için değişik iletişim araçlarının kullanımını gerektiren bir kitle 

iletişimidir. Reklamın üçüncü özelliği ise reklam mesajlarında ürünler, hizmetler ya da 

düşüncelerin yer alabilmesidir. Reklamın son özelliği, reklam yapan kişi ya da kurumun 

belli olmasıdır. Bu özelliği ile reklam propagandadan ayrılmaktadır. Propagandada 

kaynak bilinmemektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 98). 

 

Reklam hedef kitleyle ürün, hizmet, kurum ya da markanın iletişim içine girdiği, 

karıştığı bir ortamdır. Bu ortamda hedef kitle üzerinde olumlu bir etki yaratmak için 

ürün ya da marka ile ilgili olumlu tutum yaratacak bilgilerin ve mesajların verilmesiyle 

ilk etapta tutumlar üzerinde bir değişim yaratılmaya çalışılır. Bu açıdan reklam ikna 

edici iletişim özelliğine sahip bir pazarlama iletişimi unsuru olarak 

değerlendirilebilmektedir (Ese, 2006:14). 

 

1.2 Reklamın Amaçları 

 

Reklamın genel amacını; hedef kitleye bir ürün ya da hizmeti duyurmak, ürüne, 

markaya, işletmeye karşı tüketicilerde olumlu bir eğilim oluşturulmasını sağlamak 

oluşturmaktadır.  
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Reklamın amacı işletmeden işletmeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı 

işletmelerin reklam yapmaktaki amacı satışı artırmak olurken, bazı işletmeler ise firma 

imajı yaratmak veya var olan imajı yükseltmek için reklam yapmaktadırlar. Genel olarak 

reklam, satışları ve karı artırmak amacıyla yapılmaktadır. Reklamın alıcı üzerinde tek 

etki olmaması nedeniyle satışları her zaman artırması beklenemez. Satın alma davranışı 

reklamın yanında; mala, fiyata, ambalaja, kişisel satışa, sunulan hizmetlere, finansman 

durumuna ve pazarlama sürecinin diğer yönlerine bağlıdır (Ese, 2006 : 25). 

 

Reklam aracılığı ile tüketicilerin satın alma güdüleri harekete geçirilerek, belirli 

bir ürüne karşı talebin yükseltilerek satışların artması sağlanmaktadır. Reklam kısa 

dönem içinde fiyat değişmelerinden talebin etkilenmemesini sağlayıp, marka bağımlılığı 

yaratılmasına neden olmaktadır (Ese, 2006 : 25). 

 

Özetle reklam, tüketiciyi satın almaya ikna etmek, üretilen ürün ya da kurum 

hakkında olumlu bir imaj yaratmak, tüketicinin ürüne olan bağımlığını artırmak 

amacıyla yapılmaktadır. Bütün bu amaçların gerçekleşmesi yalnızca reklama bağlı 

değildir. Pazarlama karmasının diğer öğeleri, ekonomik, çevresel ve siyasal faktörlerde 

bu amaçların gerçekleştirilmesinde rol oynamaktadır.  

 

1.3 Geleneksel Reklam Araçları 

 

Reklamcılıkta kullanılan geleneksel reklam araçları arasında gazete, dergi, 

televizyon ve açık alan yer almaktadır. Günümüzde hala kullanılmaya devam eden bu 

reklam araçları etkisini geçmişe oranla yitirmeye başlamıştır. Çalışmanın bu bölümünde 

geleneksel reklam araçlarının reklamcılar için avantaj ve dezavantajları yer almaktadır. 
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1.3.1 Gazete 

 

Gazete en çok okunan, kolaylıkla elde edilebilen bir kitle iletişim aracıdır. 

Gazetelerin ulusal, bölgesel ve yerel türleri vardır. Sıklık kontrolü, zamanlama ve 

programlama, detaylı bilgi verme, yerel pazara hitap etme gibi üstünlükleri 

bulunmaktadır. Ancak gazeteler kısa ömürlüdür ve duygusal etkide bulunmada pek etkili 

değildirler. Okunma sürelerinin kısalması reklamın akılda kalıcılık süresini de 

kısaltmaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2002:119). 

 

1.3.2 Dergi 

 

Dergiler genellikle aylık ve haftalık olarak yayınlanmaktadır. Uzmanlığın daha 

geliştiği dergilerde, mesleki dergiler aracılığıyla belirli bir okur kitlesine 

ulaşılabilmektedir. Duyguları uyarmada gazetelere oranla oldukça başarılıdır. Dikkat 

çekici ve daha uzun süre bellekte kalabilme özelliklerine sahiptir (Odabaşı ve Oyman, 

2002:120). 

 

1.3.3 Radyo 

 

Radyo, ulusal boyuttaki hedef kitleye ulaşmada en etkili medya konumundadır. 

Günümüzün haberler, spor, bilgi yarışmaları, polisiyeler, soap operalar, sabah 

programları, durum komedileri, şov programları gibi televizyon programlarının birçoğu 

radyo programlarından alınarak oluşturulmuştur (Cappo, 2004 :71). 

 

Radyolar, günün 24 saatinde çok geniş bir kitleye ulaşabilmektedir. Radyonun 

tekrara elverişli olması, hareket yeteneği olması gibi üstünlüklerinin yanında yalnız 

kulağa hitap etmesi ve kalıcılık yeteneğinin az oluşu gibi dezavantajları da vardır 

(Odabaşı ve Oyman, 2002:120). 
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1.3.4 Televizyon  

 

En yaygın ve gözde kitle iletişim aracı olan televizyon, hem göze hem de kulağa 

hitap edebilme özelliğinden dolayı en ideal reklam aracı olarak görülmektedir. Özel 

televizyonların yaygınlaşması ile ulusal, bölgesel ve yerel yayınlarda bulunma olanağına 

sahip olması nedeniyle televizyon geniş bir alanı kapsamaktadır. Televizyonun hedef 

kitleye ulaşmada, duyguları uyarmada, marka ismi yaratmada, dikkat çekmede ve 

yaşamdan kesit ile mizah kullanımında oldukça üstün yönleri bulunmaktadır (Odabaşı 

ve Oyman, 2002:120). 

 

Ancak televizyonda yayınlanacak reklamlar için uzun süreler gerekmekte ve 

yüksek harcamalar yapılmaktadır. Hareketli reklamlar için uzun zaman harcanması, 

çabukluk konusunda bir olumsuzluk olarak görülebilmektedir. Ayrıca zapping ile kanal 

değiştirme göz önünde bulundurulduğunda televizyon reklamcılığının yeniden 

sorgulanması gerekmektedir.  

 

1.3.5 Açık Alan  

 

Çok geniş bir kitleye gün boyu ulaşabilen afiş, pankart, tabela, pano gibi 

hareketli ya da sabit araçları kullanan açık alan medyası, düşük maliyetli ve etkili bir 

araçtır. Sık satın alınan ürünler için daha çok geçerli bir yöntemdir. Etkinliğinin 

artırılması için sık kullanılması gerekmektedir. Fiziksel boyutlar büyüdükçe dikkat 

çekme özelliği artmaktadır. Ancak bu tür geleneksel reklam araçlarının akılda kalıcılığı 

azdır ve rakiplerinin mesajları ile karışabilme özelliği vardır. Ayrıntılı hareketleri ve 

uzun mesajları vermede yeterli değildir (Odabaşı ve Oyman : 2002, 120). 
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1.4 Geleneksel Reklam Araçlarının Etkisinin Azalması 

 

Reklamcılar geçmiş yıllara oranla daha fazla yaratıcı olmalarına rağmen 

günümüz tüketicileri, eğitim düzeylerinde, iletişim ve etkileşim olanaklarındaki 

gelişmelerin de etkisiyle, aldığı bilgiden daha fazlasını talep eden, seçici ve bilinçli bir 

tüketici kimliği kazanmışlardır. Bugün artık bir televizyon reklamının tüketicilerin 

reklamı yapılan ürüne güven duymasını ve satın almasını sağlaması daha güç hale 

gelmiştir. Her gün binlerce ticari mesaja maruz kalan tüketiciler, geçmiş yıllara kıyasla 

ürünlere daha şüpheyle yaklaşmaktalar. Günümüz tüketicileri her şeyi kabullenmemekte 

ve daha kişisel beklentileri olan ve daha seçici bireylerden oluşmaktadır. Tüketicilerin 

bilinçlenmesiyle beraber televizyon, radyo gibi geleneksel reklam ortamları, birçok 

kanalın ortaya çıkması, reklamlarda zapping yapılması gibi nedenlerle hedef  kitlelerine 

ulaşma ve etkileşim açısından güç kaybetmeye başlamıştır (İlgazi, 2007).  

 

Geleneksel reklam ortamlarının etkisinin azalmasının başlıca nedenleri arasında 

tüketicilerin kitle iletişim araçlarında her gün artan oranda reklamla karşı karşıya 

kalmaları nedeniyle reklamlara özel olarak dikkat göstermelerinin zorlaşması, reklam 

mesajlarına alışveriş için ayırdıkları zamanın ve alışveriş yaptıkları mekanın dışında 

maruz kalmaları, pek çok reklamın tüketiciler tarafında dikkate değer bulunmaması, 

DVR teknolojisinin tüketicilere reklamları atlama imkanını sunması yer almaktadır 

(İlgazi, 2007).  

 

1.4.1 Geleneksel Reklam Araçlarının Artan Maliyetleri 

 

Geleneksel reklam araçlarının maliyetleri sürekli artmaktadır. Reklam yayın 

maliyetlerindeki artış ve reklamların satın alma davranışlarını ne derece etkilediği 

tartışmaları sürerken, bütün dünyada promosyona yönelik çalışmaların arttığı 

görülmektedir. Birçok pazarda artan fiyat rekabeti, pazarlamacıların tutundurma 
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bütçelerinin daha büyük bir kısmını reklam yerine fiyat promosyonlarına akıtmasına 

neden olmuştur (İlgazi, 2007). 

 

1.4.2 Reklam Verenlerin Değişen Beklentileri 

 

Reklam maliyetlerinin artması ve geleneksel reklam mesajlarının tüketiciler 

üzerindeki etkisinin azalması, reklam verenlerin geleneksel reklamlara güveninin 

azalmasına ve beklentilerinin değişmesine neden olmaktadır. Reklam verenleri değişime 

yönelten nedenler arasında müşterilerin satın alma kararları için reklamların taşıdıkları 

mesajlardan daha fazlasına ihtiyaç duymaları, kitle iletişim mesajlarının hedef kitlelere 

ulaşma güçlüğü ve artan maliyetleri, yeni gelişen ve daha etkili medya ortamları ile 

geleneksel reklam ortamlarının etkinlik ölçümünde taşıdıkları dezavantajlar yer 

almaktadır. Reklam verenler daha çok bilgi ve daha yaratıcı mesajların, etkili iletişim 

stratejileri ile birlikte bütün pazarlama iletişimi araçlarının aynı mesaj tutarlılığı ve 

bütünlüğü içinde kullanılmasını istemektedirler (İlgazi, 2007). 

 

1.4.3 Değişen Tüketici Kimliği  

 

Günümüz tüketicisinin; reklamlar konusunda bilinçlenmiş olması, reklam okur 

yazarlığının artması, günde binlerce reklama maruz kalmaları nedeniyle reklama 

doymuş olmaları ve algı düzeylerinin de gelişmesi sebebiyle sadece reklamları değil 

reklamların ardındaki kurumları da kıyasladığı görülmektedir. Özetle günümüz 

reklamcılarının karşısında daha çetin bir kitle bulunmaktadır (Aksoy, 2005:26). 

Günümüz tüketicisinin kimliği; bireyselliğin, aktif olmanın, hızın, deneyimi 

arzulamanın, bilgililiğin, coşkululuğun ve duygusallığın etkileri altında oluşan “yeni 

tüketici”ye doğru değişmektedir. Medyadan gelen mesajlara alaycı ve kuşkucu biçimde 

bakan, pasif alıcı konumundan sıyrılan tüketici, güvenilebilecek mesajlar talep 

etmektedir. Eğitim düzeyi yükselen, daha bilgili olan, daha ileri fiyat ve ürün 

karşılaştırmaları yapabilen tüketici, kabul edebileceği, kendisi için önemli bulduğu ve 
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anlamlı iletişim mesajları istemektedir. Gelir düzeyinin de artmasıyla beraber kendine 

olan güveni ve beklentileri artan tüketiciler, ancak işletmelerin mükemmel hizmet 

sunması durumunda tatmin olabilmektedirler. Bu nedenle, iletişimler mükemmel hizmet 

sunulacağını vurgulamalı ve uygulamalar vaat edileni gerçekleştirmeye yönelik 

olmalıdır (Odabaşı, 2007 ). 

Tüketiciler artık kurumları ya da markaları sadece kendisine sağladığı ile değil, 

topluma sağladığı fayda ile de değerlendirmektedir. Kendisine sağladıklarını 

değerlendirirken kurum normlarının değerleriyle uyuşup uyuşmadığını kontrol 

edebilmekte, marka tercihini buna göre şekillendirebilmektedirler (İlgazi, 2007). 

 

1.5 Geleneksel Olmayan Reklam Araçları  

 

Reklam ajanslarının 1980’lerde ve 1990’larda müşterilerine markalarını inşa 

edebilmek için reklama ihtiyaçları olduğunu söylüyorlardı. Satış promosyonu 

teknikleriyle ürünün satışlarını kısa vadede artırılacağını ama markanın değerinin bu 

yolla artırılamayacağını öne sürüyorlardı. Bu büyük reklam ajansları yakın zamana 

kadar reklam dışındaki pazarlama biçimlerine şüpheyle yaklaşıyorlardı. Bu ajanslar bir 

markayı ancak reklamla büyütebilecekleri ve yapılandırabileceklerini düşünüyorlardı. 

Son yıllarda ise bu düşünce çürütülmüş ve yığınla güçlü markanın çok az reklamla ya da 

hiç reklam yapmadan inşa edildiği görülmüştür. Starbucks bu markalardan biridir. 

Starbucks yalnızca sağlam bir marka kurmakla kalmamış, fazladan ödedikleri paraya 

değdiğini düşünen sadık bir müşteri kitlesine de sahip olmuştur. Starbucks ayrıca 

markasını Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında da yaygınlaştırmıştır (Cappo,  

2004:59). 

 

Gazete, dergi, radyo, televizyon, açık alan gibi geleneksel reklam araçlarının 

artan reklam maliyetleri ve tüketici üzerinde etkisini yitirmesi, DVR teknolojisinin 

tüketiciye reklamları atlama imkanı sunması gibi nedenlerle artık tüketiciye hızlı bir 
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şekilde ulaşabilen, tüketiciyle duygusal bir bağ kurabilen ve onu rahatsız etmeyen 

sponsorluk, internet reklamcılığı ve ürün yerleştirme tercih edilir hale gelmiştir. 

 

1.5.1  Sponsorluk 

 

Geleneksel reklam araçlarının etkisini kaybetmesi, artan reklam maliyetleri, tiraj 

ve reytinglerin düşmesi ve bilinçlenen tüketicinin reklamlara ilgi göstermemesi üzerine 

yeni yollar aranmaya başlanmıştır. Şirketler, tüketicileriyle daha iyi iletişim kurmalarını 

sağlayan sponsorluk uygulamalarına daha fazla önem vermişlerdir.  

 

Sponsorlukla, verilmek istenen mesajı hedef kitlenin ilgisini çeken bir etkinlikle 

birleştirdiği için tüketiciye direkt ulaşılabilmektedir. Yapılan araştırmalarda son yıllarda 

reklamlara ayrılan bütçenin azaldığını buna karşılık sponsorluğa yapılan yatırımların 

giderek arttığı görülmektedir (www.pazarlamadunyasi.com).  

 

Pazarlama bütçeleri içinde reklama ayrılan pay azalırken, sponsorluğa ayrılan 

payın yükselmesi dört temel nedene dayanmaktadır. Bunlardan birincisi geleneksel 

reklam araçlarının etkisini kaybetmesi ve artan reklam maliyetleridir. İkinci neden ise 

tüketicilerin artık sadece ürünlerle değil, o ürün ya da hizmeti üreten kurumla da 

ilgileniyor olmasıdır. Üçüncüsü şirketlerin artık binlerce kişiye mesaj iletecek geleneksel 

reklam kampanyaları yerine hedef kitlelerine birebir ulaşabilecekleri etkinlikleri tercih 

etmeleridir. Hedef kitlelerinin ilgilendikleri konularda yapılan sponsorluklar şirketlere 

bu fırsatı yaratmaktadır. Sponsorluk kişiye özel yaklaşımıyla, kurumla tüketicileri 

arasında çift yönlü iletişime olanak vermektedir. Dördüncü neden ise sponsorluklar 

sadece kuruma değil, topluma da katkı sağladığıı için kamuoyu tarafından destekleniyor 

olmasıdır (www.pazarlamadunyasi.com).  
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1.5.2 İnternet  

Reklam mecrası olarak internet hedef kitleye erişim sağlaması ve ölçümlenebilir 

olması açısından reklam verenler tarafından sıkça tercih edilmektedir. İnternet, düşük 

maliyetli ve hızlı olmasıyla da günümüzde tercih edilen bir reklam mecrası haline 

gelmiştir.  

İnternet reklamcılığı müşterilerine birçok avantaj sunmaktadır. Özellikle birebir 

etkileşimli bir iletişimle müşteri ilişkileri kurma ve geliştirmede son derece yararlıdır. 

Mevcut diğer reklam mecralarının sunamadığı birçok kolaylığı internet mecrası çok 

kolay ve ucuz bir şekilde sunabilmektedir. Özellikle yaratıcı ajansların yüksek 

maliyetlerle sunabildiği reklam görselleri bu mecrada çok daha ucuz olarak 

yaratılabilmektedir. Hızlı ve reklama tepkinin anında ölçümlenebilmesi de internet 

reklamlarını diğerlerinden ayıran bir başka özelliktir. Diğer mecralarda hep tartışılan 

ölçümlenme ve erişim rakamları bu mecrada nettir ve reklam verene de kontrol imkanı 

sağlamaktadır. Televizyondaki izlenme oranları, basındaki tiraj ve okur katsayıları gibi 

net olmayan rakamlar bu mecrada yoktur. 

Dünya reklamcılık sektöründe de diğer mecralarda gerileme yaşanmasına rağmen 

internet reklamcılığının büyük bir gelişme gösterdiği gözlenmektedir. İlk kez 2007’de 

İngiltere’de internet reklamcılığının cirosu geleneksel reklam mecralarını aşmış ve 

reklam pastasından en büyük payı almıştır. İnternet Reklam Bürosu (IAB)’nin 

yayınladığı rapora göre, 2007 yılının ilk altı aylık döneminde İngiliz reklam pazarındaki 

büyümede internet reklamcılığının payı diğer mecraların önüne geçerek 2.6 milyar 

Dolarla % 14.7’ye ulaşmıştır. eMarketer’a göre ise, Amerikan internet reklamcılığı ilk 

kez 2007 yılında 21.7 milyar Dolarla radyo reklamcılığının önüne geçti                             

( www.reklamdergisi.com, 2007).  

Türkiye’de internet reklamcılığının toplam reklam pastasındaki oranı günümüzde 

%1-2’ler civarındadır. Internet reklamcılığının İngiltere’de ve Amerika’da internet 

reklamcılığı hızla yükseliyor olmasına rağmen Türkiye’de %1’lerde kalmış olmasının iki 
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ana nedeni vardır. Bunlardan birincisi firmaların pazarlama anlayışlarında kendilerini 

yenileyemeyip gerekli pazarlama devrimini henüz yaşamamış olmaları; ikincisi ise Türk 

internet sektöründe yeterli sayıda ve etkinlikte lokal içerikli online mecranın henüz 

yaratılamamış olması ve var olan az sayıdaki etkin online mecralara yeterince kaynağın 

reklam verenler tarafından aktarılamamasıdır ( www.reklamdergisi.com, 2007).  

1.5.3 Ürün Yerleştirme 

Günümüzde özellikle sinema filmlerinde veya televizyon dizilerinde ünlü 

oyuncuların CocaCola ya da Pepsi içtikleri, BMW marka otomobil kullandıkları ya da 

cep telefonlarının Nokia olduğu gibi örneklere sıklıkla rastlanmaktadır. Literatürde ürün 

yerleştirme diye geçen bu uygulama sayesinde markaların izleyiciye reklam hissi 

yaratmadan reklamlarını yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.  

Televizyon programları, filmler, müzik klipleri, kitaplar ve bilgisayar oyunları 

gibi çok çeşitli alanlarda uygulanabilmektedir. En başarılı olduğu alan ise sinemadır. 

Ürün yerleştirmeye sinema filmleri arasından sayısız örnek verilebilmektedir. En ünlüsü 

hiç kuşkusuz Steven Spielberg’ün 1982 yapımı E.T. isimli filmidir. Filmde yer alan ve 

E.T.’nin keyifle yediği şeker markası Reese’s Pieces film gösterime girdikten sonra 

satışlarını %70 oranında artırmıştır. Film maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesini 

nedeniyle ürün yerleştirme yapımcılar için de karlı bir uygulamadır.  

Ürün yerleştirmenin sağladığı avantajlar arasında geleneksel reklam araçlarına 

göre maliyetlerin daha düşük olması, reklamların tüketiciler tarafından DVR 

teknolojisinde olduğu gibi atlanamaması, tüketiciyi rahatsız etmemesi, markanın 

satışlarını, tanınırlığını ve hatırlanabilirliğini artırması yer almaktadır.  
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2. ÜRÜN YERLEŞTİRME 

 

Günümüzde başta sinema ve televizyon olmak üzere müzik klipleri, bilgisayar 

oyunları ve kitaplar gibi değişik alanlarda uygulanabilen ürün yerleştirme, dev bir 

endüstri haline dönüşmüş ve tüketici üzerinde etkisi ile geleneksel reklamlara oranla 

daha az rahatsız edici olma ve marka tanınırlığını artırma gibi özellikleriyle tercih edilen 

bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir.  

 

2.1 Ürün Yerleştirme Kavramı ve Gelişimi 

 

Her gün binlerce reklama maruz kalmaları sebebiyle tüketicilerin reklamlardan 

yorulmaya başlamaları, reklam mesajlarını tüketiciye ulaştıran geleneksel yöntemlerin 

gücünün zayıflaması üzerine pazarlamacılar ve reklamcılar tüketicilerle daha verimli 

iletişim kurabilmek için alternatif yollara ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Bu noktada 

ürün yerleştirme, pazarlamacılar ve reklamcılar tarafından geleneksel reklam anlayışına 

bir alternatif olarak görülmeye başlanmıştır. Ürün yerleştirmenin reklamcılar ve 

pazarlamacılar tarafından tercih edilmesinin bir başka neden ise Tivo1 ve DVR (Digital 

Video Recorder) teknolojisinin tüketiciye reklamları zip (geçme), skip (atlama) ve 

fastforward (hızlı ileri sarma) olanağını sunmasıdır. 2004 yılında Media Planning Group 

tarafından yapılan araştırma, DVR kullanıcılarının %90’ının reklamları atladığını ortaya 

koymuştur (Hornick, 2006:4). Bu nedenle, reklamcılar ve pazarlamacılar, ürünleri 

görmezden gelinme ya da atlanma olasılığı daha düşük pozisyonlara yerleştirmek için 

ürün yerleştirme ve sponsorluğu tercih etmeye başlamışlardır.   

 

Günümüzün en önemli ve en güçlü iletişim araçlarından biri olan sinema da ürün 

yerleştirmenin uygulanabildiği en başarılı alan olmasının yanı sıra izleyici potansiyelinin 

                                                
1 Kullanıcıların televizyon yayınlarını içindeki hardiske kaydedebildikleri bir tüketim elektroniği cihazı 
markasıdır.  
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yüksek olması ve dolayısıyla tüketici üzerindeki gücüyle reklamcılar ve pazarlamacılar 

için tüketiciye ulaşmak için en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. 

 

Ürün yerleştirme araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Baker ve Crawford ürün yerleştirmeyi, “ticari ürün veya hizmetlerin bir 

ücret karşılığında televizyon ve film prodüksiyonlarına dahil edilmesi” şeklinde 

tanımlamaktadır. Gupta ve Gould ise ürün yerleştirmeyi, “ücret veya bazı promosyonel 

faaliyetler karşılığında markaların sinema filmine dahil edilmesi” olarak açıklamaktadır. 

d’Astous ve Seguin göre ürün yerleştirme, “farklı promosyonel amaçlar için ürünlerin, 

hizmetlerin, marka isimlerinin, şirket isminin, paket, amblem ve diğer ticari eşyaların 

filmlere, televizyon programına ve müzik klibine yerleştirilmesi”dir (You, 2004: 5). 

 

Ürün yerleştirme kavramı Steortz tarafından “markalı bir ürünün, ambalajın, 

işaretin veya diğer ticari ürünün sinema filmine, televizyon şovuna veya müzik 

videosuna yerleştirilmesi” olarak tanımlanırken, d’Astous ve Chartier ürün yerleştirmeyi 

“bir ürün, marka veya şirket isminin tutundurma amaçlarıyla bir sinema filmi veya 

televizyon programına yerleştirilmesi” olarak tanımlamıştır. Balasubramanian kavramı 

“markalı bir ürünün planlı ve silik (ön plana çıkmayan) şekilde bir film veya televizyon 

programına girerek seyircileri etkilemeyi amaçlayan ücreti ödenmiş mesaj” olarak daha 

geniş bir anlatımla tanımlamıştır (Argan, v.d., 2007 : 160). 

 

Karrh’a göre ürün yerleştirmenin tanımlaması yapılırken iki önemli unsura 

ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki ürün yerleştirme için bir bedel ödenmesi gerektiği ve 

ürünlerin kasıtlı olarak iletişim araçlarına dahil edilmesidir. İkincisi ise ürün yerleştirme 

film ve televizyon programlarına ek olarak müzik klipleri, video oyunları ve kitaplarda 

da uygulanabilmelidir. Bu unsuru temel alarak Karrh, ürün yerleştirmeyi “iletişim 

ortamlarına işitsel ve/veya görsel şekilde markalı ürünlerin ve marka belirleyicilerinin 

belirli bir bedel karşılığında dahil edilmesi sürecidir” şeklinde tanımlamaktadır (You, 

2004 : 5). 
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Yerleştirme konusundaki en önemli ayrım ücretli ve ücretsiz ürün yerleştirmeler 

arasında yer almaktadır. Ücretli ürün yerleştirme çalışmaları reklam çalışmalarıyla eş 

değer tutulmaktadır. Üreticiler kişisel olmayan kitlesel mecralarda ürünlerinin 

markalarının gösterilmesi ve o ulusun izleyici kitlesine ulaştırılması karşılığında belli bir 

bedel ödemektedir. Ücretsiz ürün yerleştirilmelerde ise yapımcı ve senarist bir araya 

gelerek filmde gerçeklik duygusu yaratmak ve belli bir bilgiyi aktarmak amacıyla ürünü 

kullanmaktadır. Ücretsiz ürün yerleştirilmelerde ürün belli bir olay içinde veya karakter 

tarafından belli bir bedel ödenmeden kullanılmaktadır (Öztürk, 2007:51). 

 

Ücretli ürün yerleştirmede, markalı ürün ya da hizmet (markanın adı, logosu, 

ambalajı, amblemi, sloganı veya markanın reklamı) eğlence içeriği bulunan mecranın 

içinde peşin para ödenerek ya da karşılıklı promosyonel faaliyetler yapılarak 

gerçekleştirilmektedir (Öztürk, 2007:51). 

 

Ücretsiz ürün yerleştirmede, markalı ürün ya da hizmet (markanın adı, logosu, 

ambalajı, amblemi, sloganı veya markanın reklamı) eğlence içeriği bulunan mecranın 

içinde gerçekçilik duygusu yaratmak için belli bir bedel ödenmeden bir olay içinde yer 

alması veya olay karakterinin bu ürünü kullanması şeklinde yapılabilmektedir (Öztürk, 

2007:51). 

 

Markalar filmlerde dört şekilde dahil olabilmektedirler. Bunlardan birincisi 

şirketlerin yapım şirketlerine ürünlerinin bir ücret karşılığında yer almasını talep 

etmeleriyle olmaktadır. İkincisi ise yapımcıların firmalara giderek ürünlerini filmlerine 

yerleştirmeyi talep etmeleriyle olmaktadır. Üçüncüsünde ise film yapımcıları firmalarla 

herhangi bir anlaşma yapmadan senaryoya uygun olan ürünleri filmde kullanmaktadır. 

Son olarak dördüncü yol ise pazarlamacıları temsil eden bağımsız ürün yerleştirme 

ajanslarıyla yapılan anlaşmalarla ürünlerin filme dahil olmasıdır (Lozano,2005 :8). 
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2.2 Ürün Yerleştirmenin Amaçları 

 

Ürün yerleştirmenin temel amacını satışı artırmak değil marka tanınırlığını 

sağlamak oluşturmaktadır. Marka tanınırlığı diğer markalar arasında markanın ön plana 

çıkması, aynı tür ürün grubunda tüketicinin tercihini o markadan yana kullanması ya da 

satın almak isteyeceği markalar grubu içerisinde o markanın yer almasıdır. Markanın 

tanınırlığı artıkça o ürünün pazar payının da artma olasılığı artacaktır (Sarıyer, 2005: 

219). Ürün yerleştirmenin satışa etkisi konusunda verilecek en iyi örneklerden biri 

Steven Spielberg’in 1982 tarihli E.T. filmidir. Filmde hem çocuk oyuncuların hem de 

E.T. yediği Reese’s Pieces şekerlemeleri, film sinemada gösterilmeye başladığı tarihten 

itibaren 3 ay içinde satışlarını %70 artırmıştır (Segrave, 2004:165). Ülkemizde ürün 

yerleştirmenin satışına etki ettiği markalar arasında Kurtlar Vadisi dizisinin sponsoru 

Romanson saatleri ve Dadı dizisinde başrol oyuncusu tarafından kullanılan “Dagi” 

marka bornozları yer almaktadır.  

 

Marka yerleştirmenin diğer bir amacı, ürünün özel marka olarak 

konumlandırılmasına katkıda bulunarak işletmenin belli bir hayat tarzı ve demografik 

özellikleri olan müşteri grubu oluşturmasına yardım etmektir (Marshall ve Ayers, 1998: 

17). “Zenginler BMW kullanır” ya da “kahvaltıda corn flakes yer” gibi benzetmelerle 

tüketici, bu ürünleri almaya özendirilir. Ya da belli sosyal gruba ait olmak isteyen 

tüketiciler, kendileri ile özdeşleştirdikleri oyuncuların kullandıkları ürünleri satın almaya 

yönlendirilirler. Örneğin, Top Gun filminde başrol oyuncusu Tom Cruise’un kullandığı 

Ray-Ban güneş gözlüğünün satışları üç katına çıkmıştır (Marshall ve Ayers, 1998:18).  

 

2.3 Ürün Yerleştirmenin Avantajları ve Dezavantajları 

 

Ürün yerleştirme, reklamcılar için çeşitli yönlerden karlı bir uygulamadır. Ürün 

yerleştirme diğer reklam çalışmalarıyla karşılaştırıldığında daha düşük maliyete sahip 

ama etkisi daha fazla olan bir uygulamadır. Televizyon reklamlarının tersine reklamlar 
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ayrı bir bölümde değil filmin içinde bulunmaktadır. Reklam olduğu herhangi bir şekilde 

ifade edilmemektedir. Dolayısıyla izleyici markaların mesajları karşısında savunmasız 

yakalanmaktadır. Eğer ürün yerleştirme kitle iletişim aracına başarılı bir şekilde 

uygulandıysa, izleyiciler tarafından fark edilmemekte ama aslında onların ürün seçimi 

yaparken markayı hatırlamalarına neden olabilmektedir.  

 

Verilen mesajın daha uzun süreli olması da ürün yerleştirmenin sağladığı 

avantajlardan biridir. Örneğin, bir filmin içerisinde ürün yerleştirme yöntemiyle sunulan 

bir ileti; sinema, televizyon, kablolu kanal, VCD, DVD gibi birden çok kanal aracılığıyla 

geniş kitlelere ulaştırılabilmekte ve film her izlediğinde aynı mesaj izleyici kitlesine 

ulaştırılmaktadır (Türksoy, 2006:252). Bu yüzden ürün yerleştirme filmi sinemada 

izleyemeyen ya da sinemada daha önce filmi izleyip televizyonda tekrar izleyen geniş 

bir tüketici kitlesine de ulaşabilmektedir. Ayrıca ürün yerleştirme geleneksel reklamlarla 

karşılaştırıldığında izleyicileri daha az rahatsız etmektedir. Filmin içine yerleştirilmiş 

ürünler izleyicilerin filmi izlemelerini engellememektedir. Sinemada seyircinin dikkatini 

filmin dışında çekebilecek başka hiçbir şey olmaması, dolayısıyla seyircinin filmi 

izlerken her türlü mesaja açık olması, marka yöneticileri tarafından filmin içine ürün 

yerleştirme yapılmasının nedenlerinden en önemlisini oluşturmaktadır                  

(Öztürk, 2004:42 ). 

 

Tivo ve DVR’ın tüketiciye reklamları zip (geçme), skip (atlama) ve fastforward 

(hızlı ileri sarma) olanağını sunması, son dönemde dünyaca ünlü bir elektronik eşya 

markası Philips tarafından reklam atlama (Commercial Skip) özelliğine sahip, reklam 

başlangıç ve sonlarını saniyesi saniyesine, yaklaşık yüzde 90 doğrulukla tanıyabilen 

DVR’ın piyasaya sürülmesi gibi teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda 

ürün yerleştirme, tüketicileri izledikleri program veya film boyunca reklamlardan 

kaçabilme olanağından mahrum bırakma özelliğiyle pazarlamacılar ve reklamcılara 

avantaj sağlamaktadır.  
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Ürün yerleştirme, markaların satışlarına da olumlu yönde etki etmektedir. 1982 

yapımı bir Steven Spielberg filmi olan ve dünyayı ziyaret eden sevimli bir uzaylının 

macerasını anlatan E.T. isimli film, ürün yerleştirmeye başarılı bir örnektir. Filmde 

Reese’s Pieces isimli bir şekerleme markası filmin ana karakterleri tarafından 

tüketilmektedir. E.T, sayesinde Reese’s Pieces satışını %70 oranında artırmıştır 

(Segrave, 2004: 165). 1993 yapımı The Firm filminde Tom Cruise’un içtiği Red Stripe 

birasının, James Bond serisi olan Die Another Day’de James Bond tarafından kullanılan 

Jaguar XKR’nin ve daha eski bir örnek olan 1968 yapımı Steve McQueen’in oynadığı 

Bullitt filminde McQueen’in kullandığı Ford Mustang’ın satışlarının artması da ürün 

yerleştirmenin satışa olan etkisini gösteren diğer örnekler arasında sayılabilir (Öztürk, 

2004 :42).   

 

Ürün yerleştirme kavramının pazarlama literatürüne yeni yeni girmeye başladığı 

ülkemizde ise Kurtlar Vadisi dizisi, İsviçreli saat markası Romanson saatlerinin hem 

bilinirliliğini hem de satışlarını yüzde 100 artırdı. 2003’de Türkiye’de ayda 7-8 bin 

civarında saat satılırken, 2004 yılında bu rakam 15 bine kadar yükseldi. Dadı dizisinde 

başrol oyuncusu tarafından kullanılan “Dagi” marka bornozların da  satışları ciddi 

oranda arttı (Bazzal, 2005). Ancak Dean Ayers, Brandweek’teki yazılarında, ürün 

yerleştirmenin sadece doğrudan satışa olan etkisi ile değerlendirilmemesi gerektiğini 

söylemektedir. Çünkü markalar filmler yoluyla sadece satış artırmaya değil, marka 

imajlarını güçlendirmeye de çalışmaktadır (Ayers ve Marshall, 1998).  

 

Sinema filmlerine ürün yerleştirme çoğunlukla ticari kaygılarla yapılıyor 

olmasına karşın, filmlerdeki karakterlerin kullandığı ürün ve markaların onlara kişilik 

kazandırmak ve yaşam tarzı hakkında bilgi vermek gibi işlevleri de bulunmaktadır. 

İzleyiciye perdede gördüğü hayatların, kişilerin gerçek yaşamdan olduğu duygusunu 

vererek, onları konunun içine çekmektedir (Yolcu, 2004 : 495).  
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Ürün yerleştirmenin bir başka avantajı ise filmi gerçekçi kılmasıdır. Günlük 

hayatta kullandığımız ürünlerin, filmlerde oyuncular tarafından kullanılırken 

gösterilmesi izleyicilere filmin daha gerçekçi görünmesini sağlamaktadır. 

 

Ürün yerleştirmenin avantajlarının yanı sıra birtakım dezavantajları da vardır. 

E.T. gibi ürün yerleştirme konusunda başarılı örnekler dışında yerleştirme stratejilerinin 

kötü bir biçimde uygulanarak ürünlerin çok fazla ön planda tutulduğu filmler ise 

senaryonun inandırıcılığından taviz verilmesine neden olmaktadır. Bu duruma örnek 

olarak James Bond serisinin son filmi olan 2006 yapımı Casino Royale verilebilir. 

Casino Royale, sinemalarda kendisiyle beraber aynı zamanda gösterime giren diğer 

filmlere oranla ürün yerleştirmenin en az olduğu filmlerden biri olsa da, filmde yer alan 

ürünlerin yerleştirilme stratejileri izleyiciye tüm filmin bir reklamdan ibaret olduğu 

hissini vermektedir (Gutnik, Huang, Lin ve Schmidt, 2007:9). Bu gibi yanlış ürün 

yerleştirme stratejileri, izleyiciyi çok fazla reklamla yorabilmektedir. Amerikan 

televizyon kanalı ABC’nin dizisi Grey’s Anatomy, izleyiciyi rahatsız eden bu durumu 

önlemek amacıyla ürün yerleştirmede çok iyi bir strateji uygulamaktadır. Dizide ürünler 

ön planda tutulmak yerine dizi karakterleri aksesuar ve kıyafetleriyle markaları 

üzerlerinde taşımaktadırlar. Bazı web siteleri dizinin hayranlarına dizideki ana karakter 

Meredith Grey’in giydiği kot pantolonu satın alma imkanı sağlamaktadır (Gutnik, v.d., 

2007: 10). 

 

Ürün yerleştirme ile ürün hakkında detaylı bilgi verme imkanından yoksun 

olmakla birlikte firmanın ürününün nereye yerleştirileceği, nasıl bir sahnede yer alacağı 

konusunda kontrol eksikliğine sahip olduğu gözlenmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002 : 

380). Ayrıca markanın arka planda ya da yakın çekimde filmde görünmesi, markadan 

filmde bahsedilmesi, markanın popüler bir oyuncu tarafından kullanılması ve markanın 

ne kadar süreyle gösterildiği markanın hatırlanırlığını, farkına varılmasını önemli ölçüde 

etkilemektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002 :380). 
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Ürün yerleştirmenin bir başka dezavantajı ise filmlerde markaların yanlış veya 

yanıltıcı şekilde tanımlanabilme olasılığıdır. İyi yapılan bir sözleşme ile bu riski 

azaltmak mümkündür (You, 2004: 7). 

 

Önceden yapılan araştırmalarda ürün yerleştirmenin tüketici davranışları, 

hatırlama ve markayı satın almadaki etkileri belirtildiyse de gerçek satışları ürün 

yerleştirmeden ölçmek zordur. Diğer reklam şekillerinde olduğu gibi ürün yerleştirme de 

pazarlama karmasının bir elementidir ve markaların satışlarını bağımsız olarak ortaya 

çıkarması beklenemez (You, 2004: 7). 

.  

2.4 Ürün Yerleştirme Stratejileri ve Tüketici Üzerine Etkisi 

 

Ürün yerleştirme stratejileri, film ya da televizyon programlarında ürünün ya da 

işletmenin tutundurulması amacıyla işletme isminin veya markanın farklı biçimlerde 

yerleştirilmesidir (d’Astous ve Séguin, 1999:897). Literatürde yaygın bir biçimde 

kullanılan ürün yerleştirme; görsel (visual) yerleştirme, sözel (audio) yerleştirme ve hem 

sözel hem de görsel (audivisual) yerleştirme stratejileri olmak üzere üç temel stratejiden 

oluşur. Görsel ürün yerleştirme; ürün, marka veya logonun ekranda görünmesini ifade 

eder. Ekrana görüntüyü yerleştirme farklı düzeylerde olabilmektedir. Markanın ekranda 

kaç kez göründüğü, kameranın markayı sahnede çekme biçimi, markanın algılanması ve 

hatırlama üzerinde etkiye sahip olabilmektedir. Sözel ürün yerleştirme, marka veya 

üründen diyalogda söz edilmesi olarak ifade edilmektedir. Senaryoya markadan söz 

etmenin yerleştirildiği bu yerleştirme şekli farklı düzeylerde olabilmektedir. Konuşmada 

markadan kaç kez söz edildiği, diyalog içinde markanın nasıl geçtiği, sahne veya 

durumla bağlantı derecesi veya bağlantı gücü, marka isminden söz ederken kullanılan 

vurgu ve ses tonu gibi değişkenler de markanın hatırlanması üzerinde etkili 

olabilmektedir (Russell, 2002:307). Bir diğer yerleştirme türü filmdeki oyuncunun ürün 

kullanmasıdır. Hem sözel hem görsel yerleştirmede ise, filmde kullanılan marka hem 

görüntü olarak yer alır hem de oyuncu markadan bahseder.  
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Shapiro ise filmlerde marka yerleştirme stratejilerini markanın sadece filmde 

görünmesi, markalı ürünün filmde oyuncular tarafından kullanılması, markanın filmde 

anılması, oyuncuların filmde ürünü bizzat kullanması ve markadan bahsetmesi olarak 

dört gruba ayırmıştır (Odabaşı ve Oyman, 2002:379). Buna göre; markanın sadece 

görünmesi (örneğin, arka planda Coca- Cola isminin görünmesi), ürün veya markanın 

kullanılması (örneğin, oyuncunun Coca-Cola içmesi), markanın sözel olarak ifade 

edilmesi (örneğin, bir oyuncunun “bir Jaguar’a sahip olmak isterdim” demesi) ve marka 

veya ürünün hem kullanması hem de sözel olarak ifade edilmesidir (Demi Moore’un 

M&M şekerlerini sevdiğini söylemesi ve şekerlerden yemesi gibi) (d’Astous ve Séguin, 

1999: 898). 

 

Ürün yerleştirme stratejileri, d’Astous ve Seguin tarafından örtülü (gizli) ürün 

yerleştirme, bütünleştirilmiş açık ürün yerleştirme ve bütünleştirilmemiş açık ürün 

yerleştirme olmak üzere üç başlık altında sınıflandırılmıştır. Örtülü ürün yerleştirme, 

biçimsel olarak ifade edilmeksizin film içerisine marka, ürün veya firmanın 

yerleştirilmesini kapsar. Örneğin, program sunucusunun giysisinde sponsorun logosunun 

olması veya bir filmde bir sahnenin A mağazasında geçmesi gibi. Örtülü ürün 

yerleştirmede sadece marka, logo veya şirket ismi görünmekte ancak ürünün yararları 

açıkça gösterilmemektedir. Bütünleştirilmiş açık ürün yerleştirmede, marka veya firma 

ismi biçimsel olarak film içerisinde sözlü olarak ifade edilmektedir. Bu yerleştirme 

stratejisinde marka filmde hem görünür hem de markadan söz edilir. Örneğin bir 

yarışma programında yarışmacıya programa sponsor olan firmanın ürünleriyle ilgili soru 

sorulması, bir filmde acıkan herkesin iştahla Pizza Hut pizzalarından yemesi gibi. 

Bütünleştirilmemiş açık ürün yerleştirme stratejisinde ise, marka veya firma sözel olarak 

ifade edilmekte ancak programda görünmemekte, programın başında, ortasında veya 

sonunda yer almaktadır. Örneğin “Bu program Ford Motor tarafından 

desteklenmektedir” gibi ya da bazen programın adının bir kısmının da marka/firma 

adında yer alması gibi (d’Astous ve Séguin, 1999: 898). 
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Murdock, marka yerleştirme stratejilerini yaratıcı yerleştirme ve doğal ortamında 

yerleştirme olarak sınıflandırmıştır (Sarıyer, 2005 :221). Yaratıcı yerleştirmelerde 

ürünler filmlere dolaylı olarak yerleştirilir. Yağmurlu bir günde metro istasyonunda 

beklemekte olan film yıldızının tam arkasında duran reklâm panosunda bir marka 

reklâmının yer alması gibi. Doğal ortamında yerleştirmelerde ise ürün doğal çevresi 

içine yerleştirilir. Mutfakta tezgahın üzerinde öylesine duran meşrubat şişesi, 

oyuncularının kullandıkları cep telefonu markalarının gösterilmesi doğal ortamında 

yerleştirmelere örnek olarak verilebilir. Tarkan’ın “Dudu klibi”nde “Opet Akaryakıt 

İstasyonu” yaratıcı yerleştirme yoluyla yerleştirilmişken, “Asmalı Konak”da 

oyuncuların Siemens cep telefonu kullanması, “Hayat Bilgisi”nin kantin görüntülerinde 

tezgahın üstünde Muratbey peynirlerinin durması, “Ekmek Teknesi”nin kahve 

görüntülerinde Of Çay paketlerinin çay ocağındaki raflarda dizili olması doğal 

yerleştirmedir (Sarıyer, 2005 :221).  

 

Johnstone ve Dodd, marka yerleştirme stratejilerini yaratıcı ve yaratıcı olmayan 

yerleştirmeler olarak iki başlıkta sınıflandırmıştır. Yaratıcı olmayan yerleştirmeler ürünü 

doğal ortamında kullanırken (örneğin, mutfak tezgahının üzerinde duran bir Pepsi 

şişesi), yaratıcı yerleştirmeler (örneğin, markanın billboard reklamlarında görünmesi) 

doğal ortamı daha az kullanıp daha yapay ortamlardan yararlanmaktadır (Johnstone ve 

Dodd, 2000 :143). Gupta ve Lord ise filmlere marka yerleştirmeyi seyircilerin etiksel 

olarak onaylaması temelinde de ele alarak; gizli yerleştirme ve görünür (açık) 

yerleştirme biçimde sınıflandırmıştır (Argan, v.d., 2007 :160). 

 

Ürün yerleştirme stratejileri için yapılan tüm sınıflandırmaların hatırlama 

üzerinde farklı etkileri olduğu yapılan belli başlı araştırma bulguları ile ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Steortz tarafından  1987 yılında yapılan araştırmada, ürün 

yerleştirme stratejilerine göre marka hatırlanma oranlarının farklılık gösterdiği yüzdesel 

değerlere dayalı olarak belirtilmiştir (Argan, v.d., 2007 :162).  
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Argan, Velioğlu ve Argan tarafından 277 sinema izleyicisi üzerinde yapılan 

araştırmada, seyircilerin %86.6’sı filme yerleştirilen bir ya da daha fazla markayı doğru 

olarak hatırladığı saptanmış ve  farklı ürün yerleştirme stratejilerinin etkin kullanımının 

markayı hatırlama üzerinde etkisi bulunduğu belirtilmiştir (Argan, v.d., 2007 :174). 

 

Karrh’ın 1994 yılında Raising Arizona filminin 33 dakikalık bölümüne 

yerleştirilen 5 markanın etkileriyle ilgili 76 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı 

araştırmada, tanımanın filmde ön planda tutulan ve devamlı olarak gösterilen tek bir 

markada daha yüksek olduğu bulunmuştur (Anderson, 2006:19). 

 

Zimmer ve DeLorme’nin 1997 yılında öğrencileri kapsayan 52 kişilik sinema 

seyircisi üzerinde yaptıkları araştırmada; yüzde 33’lük ortalama hatırlama düzeyi ve 

yüzde 55 oranında tanıma düzeyi ile marka yerleştirme yöntemlerinin etkinlik üzerinde 

bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur (Anderson, 2006:21). Araştırmada ayrıca sözel, ön 

planda yer alan ve oyuncunun ürünü kullanırken gösterildiği yerleştirmelerin pozitif 

etkileri olduğu ortaya konulmuştur. 

 

Babin ve Carter’ın 1996 yılında 108 üniversite öğrencisi üzerinde Rocky 3 

filmine yerleştirilmiş 39 markanın etkilerinin belirlemek üzere yaptıkları araştırmada, 

filmi izleyen izleyicilerin filmde yerleştirilmiş 39 markayı tanıma oranlarının kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında yüzde 25 daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. İzleyiciler 

ayrıca filmde gördükleri markalarla filmde yer almayan markaları ayırt etmeyi 

başarmışlardır (Anderson, 2006:21). 

 

Brennan ve Babin’e göre, ürün yerleştirme stratejilerinin hem sözel hem de 

görsel olarak bir arada yapılmasının, markanın hatırlanması açısından sadece görsel veya 

sözel sunumdan daha fazla etkilidir. Brennan ve Babin’in 98 öğrenci üzerinde yaptıkları 

araştırma tanıdık markaların hatırlanma oranlarının çok fazla tanınmayan markalara 

oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Brennan ve Babin, 2004 :198). 
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Gupta ve Lord’un 1998 yılında yaptığı araştırmaya göre açık ve görünecek 

şekilde ürün yerleştirme, gizli yerleştirmeye göre daha fazla hatırlanmaktadır. Filmde 

kullanılan markaların görünüm süresi de hatırlama oranı üzerinde etkiye sahiptir (Argan, 

v.d., 2007 :62). Bu konuda d’Astous ve Chartier’in 2000 yılında 103 öğrenci üzerinde 

yaptığı araştırmaya göre, bir markanın sinema filmi ile bütünleşme derecesi seyircinin 

marka yerleştirme uygulamasına hoşgörü ile bakmasını etkilemektedir (Argan, v.d., 

2007:162). Filme iyi yerleştirilmiş veya göze çok fazla batmayan markaların 

yerleştirilmesi makul olarak karşılanırken, bu türlü yerleştirme stratejisi ise hatırlama 

üzerinde daha açık yerleştirilen markalara oranla daha az hatırlanmaktadır. Diğer bir 

deyişle filmle iyi bütünleşmiş markalar seyircilerce daha az hatırlanmaktadır (Argan, 

v.d., 2007 :163). 

 

DeLorme, Reid ve Zimmer’in 1994 yılında öğrencilerden oluşturduğu sinema 

izleyicileri üzerinde yaptığı araştırmada katılımcıların hikayenin gerçekliğine katkıda 

bulunduğu için ustaca yapılan ürün yerleştirme stratejilerini beğendiklerini ortaya 

çıkarmıştır (Anderson, 2006:19). 

 

1993 yılında Nebenzahl ve Secunda’nın Amerikalı öğrenciler üstünde yaptıkları 

çalışmada, öğrencilerin %70.1’inin ürün yerleştirme stratejilerine karşı olumlu tutum 

içinde oldukları tespit edilmiştir. Öğrenciler, ayrıca geleneksel reklam anlayışının 

kendilerini yorduğunu ve ürün yerleştirme gibi izleyiciyi rahatsız etmeyen pazarlama 

yöntemlerini tercih ettiklerini belirtmişlerdir ( Bellin, 2003 : 24 ). İngiltere’de Bloxhom 

Group ile Sponsorship Research Company’nin yaptığı bir araştırmaya göre de 

izleyiciler, ürün yerleştirme stratejisine olumlu yaklaşmaktadırlar (Sarıyer, 2005 : 220). 

 

Russell’ın 2002 yılında yaptığı araştırma görsel ürün yerleştirme stratejisinin 

yoğun olduğu filmlerdeki markaların, görsel ürün yerleştirme stratejisinin düşük olduğu 

filmlere oranla daha fazla hatırlandığını ortaya koymaktadır ( Russell, 2002: 314). 
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2.5 Ürün Yerleştirmenin Türleri 
 

Ürün yerleştirme sadece sinema televizyonda uygulanmamakta kitaplar, müzik 

klipleri, video oyunları ve internet gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. 

Dünyaca ünlü mücevher markası Bulgari tanınmış İngiliz yazar Fay Weldon’a Bulgari 

ürünlerinin başrolde olduğu bir kitap yazması için para ödemiştir. Fay Weldon’ın kitabı 

“The Bulgari Connection” meslektaşları ve hayranları tarafından şüpheyle olduğu kadar 

övgüyle de karşılanmıştır. Weldon, bu kitabıyla diğer yazar ve yayıncılara kitaplara ürün 

yerleştirme konusunda öncü olmuştur.  

 

Kitaplarda ürün yerleştirme en çok çocuk kitaplarında görülmektedir. Barbara 

Barbieri McGrath ve Roger Glass tarafından yazılan “Skittles Riddles Math” ve “The 

M&M’s Brand Counting Book”, Jerry Pallotta ve Rob Bolster’in kitapları  “The 

Hershey’s Kisses Addition” ve “Twizzlers Percentages Book”; Lee Wade’in kitabı  “The 

Cheerios Christmas Play Book” çocuk kitaplarındaki ürün yerleştirmeye verilebilecek 

örneklerden sadece birkaçıdır. Söz konusu kitapların başlıkları şeker ve kahvaltılık mısır 

gevrekleri üreten markaların adını taşımaktadır (Neer, 2004). 

 

Ürün yerleştirmenin gittikçe popüler hale geldiği bir başka alan ise video 

oyunlarıdır. Bu tür yerleştirmeler bir araba yarışında araba virajı dönerken bilgisayar 

ekranında Nike logosunun yer alması ya da bir futbol oyunu sırasında gol atılan kalenin 

arkasında CocaCola reklamının yerleştirilmesiyle gerçekleşebilmektedir. 

 
Şarkılarda ürün yerleştirmenin en eski örneği Take Me Out To The Ball Game 

isimli şarkıdır. 1908 yılında Jack Nortworth sözlerini yazıdığı ve Albert Von Tilzer 

müziğinin bestelendiği şarkının sözlerinde Cracker Jack isimli markanın adı 

geçmektedir. Amerikalı Hip Hop grubu Run DMC’nin 1986 tarihli Raising Hell 

albümünde yer alan “My Adidas” isimli şarkı da ürün yerleştirmeye örnektir (Neer, 

2004). 
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2.6 Medyada Ürün Yerleştirme Harcamaları 

 

Yüzyıldan fazla bir süredir özellikle filmlerde bir pazarlama iletişimi taktiği 

olarak kullanılan ürün yerleştirme ile ilgili yapılan araştırmalar ürün yerleştirme için 

yapılan harcamaların yıllar geçtikçe daha da arttığını göstermektedir. PQ Media’nın 

Mart 2005’te yayınladığı raporda ürün yerleştirmenin son 15 yılda alternatif pazarlama 

metotları içerisinde önemli bir kar sağladığı görülmektedir. Rapora göre bunun nedenleri 

arasında gelişen DVR teknolojisinin tüketiciye reklamları atlama imkanını sunmasıdır.  

Reklamcılar ve pazarlamacılar ise geleneksel reklam araçlarına yatırdıkları paranın geri 

dönüp dönmeyeceği konusunu dikkate almaktadırlar (PQ Media LLC, Mart 2005 

Raporu :5). 

 

Reklamcılar açısından önemli olan şey 30 saniyelik reklam spotu ile 

reklamcılıkta ortaya çıkan gürültü ve bozucu etki nedeniyle mesajların hedef pazara 

etkili bir şekilde ulaşıp ulaşamayacağıdır. Tüketicinin düğmeye basarak başka bir kanala 

geçme şansına sahip olması ise önemli tehdit konumundadır. Bu nedenle pazarlama 

uzmanları ürün yerleştirmeyi tercih etmektedirler. Rapora göre, ürün yerleştirmenin 

gelecekte de kullanılamaya devam edileceğine inanılmaktadır (PQ Media LLC, Mart 

2005 Raporu : 5). 

 

Raporda ayrıca, ürün yerleştirmede filmlerin başlıca mecra olarak kullanıldığı, 

tüm ürün yerleştirme pazarı içerisinde filmlere ayrılan payın önemli oranda arttığı 

görülmekle beraber, söz konusu yerleştirmelere verilen değerin artacağı belirtilmektedir. 

Raporda filmlerin yükselen bir trend niteliği taşıdığı gözlenmektedir. Bilgisayar 

oyunları, internet gibi diğer mecralardaki ürün yerleştirme harcamaların da filmlere 

kıyasla hızlı bir büyüme içinde olduğu belirtilmiştir. Çünkü medya biçimleri içerisinde 

müşterilerin zamanlarının büyük bir bölümünü son zamanlarda bu mecralarda 

harcadıkları saptanmıştır. Buna bağlı olarak da bu trendin de aynı şekilde ilerlemesine 

devam edeceği tahmin edilmektedir (PQ Media LLC, Mart 2005 Raporu : 5). 
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Genel olarak medya endüstrisi içerisindeki ürün yerleştirmeden anlaşılan, onun 

alternatif pazarlama biçimi olarak önemli bir büyüme kaydettiğidir. Rapora göre ürün 

yerleştirme, eğlence markalama olarak bilinen pazarlama hizmetleri ve diğer alternatif 

pazarlama stratejileri içinde daha büyük bir yere sahiptir (PQ Media LLC, Mart 2005 

Raporu : 5). 

 

Tablo 1 : Medyadaki Ürün Yerleştirme Harcamaları (Milyon $) 

 

Mecralar 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 

Diğer 

Medya* 

26$ 39$ 78$ 122$ 155$ 187$ 326$ 

Film 93$ 137$ 246$ 361$ 511$ 730$ 1,255$ 

Televizyon 71$ 104$ 188$ 330$ 464$ 709$ 1,878$ 

 

Kaynak : PQ Media LLC, Mart 2005 Raporu, s.5 

 

*Dergi, gazete, bilgisayar oyunları, internet, müzik, kitaplar ve radyoyu kapsamaktadır.  

 

PQ Media tarafından Mart 2005’te hazırlanan rapora göre, tüm ürün yerleştirme 

pazarı içerisinde 2004 yılında % 30.5 yani 3.46 milyon $’lık bir artış görülmüştür (bkz.: 

Tablo 1) ve 1999’dan 2004 yılına kadar %16.3’lük bir büyüme kaydedilmiştir. 1974’ten 

itibaren ise ürün yerleştirme pazarının tamamının %10.5 oranında bir büyümeye sahip 

olduğu görülmektedir. 2004 yılı ve 1999-2004 yılı arasındaki büyüme daha çok kendini 

televizyon alanında göstermiştir. Televizyondaki ürün yerleştirmelerin 2004 yılında 

%46.4’lük bir artışla 1.88 milyon $’a çıktığı ve 1999’dan 2004’e kadar %21.5 oranında 

büyüme gösterdiği saptanmıştır. Filmlerdeki ürün yerleştirme değerlerine bakıldığında 

2004 yılında %14.6’lık bir artışla 1.26 milyon $’a ulaşıldığı ve 1999-2004 yılları 
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arasında yıllık %11.4’lük büyümeyi beraberinde getirdiği kaydedilmiştir (PQ Media 

LLC, Mart 2005 Raporu : 6). 

 

Rapora göre televizyonda ürün yerleştirme harcamalarına ayrılan pay, 1974’te 

%37.1’den 2004 yılında 54.3’e çıkmıştır. Bununla birlikte 2001’den 2004’e kadar geçen 

3 yıllık süre içerisinde 10 puanlık bir artış gösterdiği de görülmüştür (PQ Media LLC, 

Mart 2005 Raporu : 6). 

 

Pazarlama uzmanları fiziksel ürün yerleştirmelerin yarısından fazlasının yiyecek 

& içecek, ev & ev eşyalarında, sağlık & güzellik kategorilerinde olduğunu 

belirtmektedirler. Ayrıca 10 pazarlama kategorisinin dördünün ürün yerleştirme 

harcamalarının yarısından fazlasını içerdiği kaydedilmiştir. Bu kategorileri; yiyecek & 

içecek, taşımacılık & bölümleri, giyim & aksesuarlar, seyahat & boş zaman 

değerlendirme oluşturmaktadır (PQ Media LLC, Mart 2005 Raporu : 7). 

 

ABD’de 2004-2005 televizyon sezonunda aralarında sadece ABC, CBS, NBC, 

FOX, UPN ve The WB’nin olduğu yayın ağlarına 100 bini aşkın ürün yerleştirme 

uygulanmıştır. Hızla büyüyen ürün yerleştirme pazarı, 2005’te televizyon ve filmlerde  

toplam  4.24 milyon $’a ulaşmıştır (Gutnik, v.d., 2007 : 8). 

 

2.7 Etik Açıdan Ürün Yerleştirmenin Değerlendirilmesi 

 

Ürün yerleştirmede iki önemli etik sorun üzerinde durulmaktadır. Bunlardan 

birincisi filmlerde yer alan ürünlerin kendisi ile ilgili sorunlardır. Diğeri ise ürün 

yerleştirmenin pazarlama stratejisi olarak kendisiyle ilgili etik sorunudur. Her iki etik 

sorun da pazarlamacılar ve tüketiciler arasında tartışmalara neden olmaktadır (You, 2004 

:10). 
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Ürün yerleştirme ile ilgili eleştirilerden biri de ürün yerleştirmenin reklamcılığın 

aldatıcı ve ya bilinçaltı bir türü olduğu yönündedir. Eleştiriler ürün yerleştirmenin 

doğasında yer aldığı öne sürülen algısal aldatma öğesiyle ilgili olmaktadır. Ürün 

yerleştirme çalışmalarında ürün ya da markanın reklamı açıkça belli değildir. Bu nedenle 

bu reklamlar gizli ancak parası ödenmiş bilinçaltı mesajlar olarak tanımlanmaktadır 

(Lozano, 2005 :10). 

 

Alkollü içecekler, tütün ve silah gibi ürünlerin filmlerde yer alması da etik açıdan 

değerlendirilmektedir. Reklam yapmaları yasak olan sigara markaları 1920’lerden beri 

sinemayı reklam amaçlı kullanmaktadır (Yolcu, 2003:452). Sigara markalarının 

filmlerde gösterimi tütün üreticilerinin izleyiciler arasında tütün tüketimini artırmak ve 

özendirmek amacıyla başvurduğu bir yoldur. Ulusal ve uluslararası tütün üreticileri 

filmler içinde ürünlerini göstererek marka bilinirliğine katkı sağlamaktadırlar (Yolcu, 

2005:335). Ayrıca, Amerikan tütün üreticileri yeni sigara içicileri bulabilmek ve gençliği 

etkilemek amacıyla kendi sinemalarının dışında başka ülkelerin de ulusal sinemalarını 

kullanmaktadırlar (Yolcu, 2005:335). Charlesworth ve Glantz’ın (2005) gençlerde 

sigaraya başlamada filmlerde yer alan sigaraların etkisi üzerine yaptıkları araştırma 

sonucunda sigara kullanılan filmlerin gençlerde sigaraya başlamayı artırdığı ortaya 

çıkmıştır  (Charlesworth ve Glantz, 2005 : 1516).  

 

Gupta ve Gould (1997) yaptıkları çalışmalarda daha önce bu konuyla ilgili 

yapılmış çalışmalardan elde edilen sonuçları incelemişler ve tüketicilerin ürün 

yerleştirme ile ilgili etik sorunlar hakkındaki görüşlerini belirtmişlerdir. Tüketiciler, 

genellikle filmlerde yer alan tütün, alkol ve silahlar konusunda etik sorunların altını 

çizmektedirler. Ayrıca, film izleme sıklığı, ürün yerleştirmeye yönelik tutum ve cinsiyet 

gibi unsurlar da tüketicilerin ürün yerleştirmeyi kabul etmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Sinemaya sıklıkla gidenlerin ürün yerleştirmeye karşı tutumlarının 

olumlu olmakta ve ürün yerleştirmeyi daha kolay kabul edebilmektedirler. Ayrıca 

araştırmada elde edilen bir başka sonuç ise erkeklerin kadınlara oranla ürün 
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yerleştirmenin etik ilkelere uygun olması gerektiğine daha çok önem vermektedirler 

(You, 2004 :10). 

  

Nebenzahl ve Secunda (1993), ürün yerleştirmenin tutumlar ve kabul edilebilirlik 

üzerine etkisi ile ilgili yaptıkları araştırmanın sonucunda tüketicilerin genel olarak ürün 

yerleştirmeye yönelik olumlu tutum içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Tüketicilerin bir 

bölümü ürün yerleştirmeyi aldatıcı bir  iletişim stratejisi olarak eleştirse de birçok 

tüketici ürün yerleştirmenin diğer reklam türlerine göre daha az rahatsız edici olduğunu 

düşünmektedir (You, 2004 :11). 

 

2.8 Sponsorluk ve Ürün Yerleştirme 

 

İşletmelere çeşitli olaylar ve etkinlikleri destekleyerek hedef kitleleriyle bir araya 

gelme, sıcak bir atmosfer yaratma olanağı sunan sponsorluk; marka farkındalığı 

yaratmada ve kamuoyu gözünde olumlu bir imaj yaratmada oldukça başarılı bir 

uygulamadır (Odabaşı ve Oyman, 2002 : 343). 

 

Sponsorlukla ilgili birçok tanım yapılmıştır. Sponsorluk yapılan tanımlardan 

birinde “kurumsal ya da pazarlama amaçlarına yönelik, doğrudan medya kanallarını 

almadan gerçekleştirilen olay ya da nedenler için yapılan ticari bir yatırım” olarak 

açıklanmıştır. Bir diğer tanımda sponsorluk, “belirli amaçlara ulaşmak için destekleyen 

ve desteklenen arasında yapılan ve karşılıklı yarar sağlayan iş düzenlemesi” şeklinde 

açıklanmıştır (Odabaşı ve Oyman, 2002 : 344). 

 

Sponsorlukla ilgili bir başka tanımda ise sponsorluk, “ kuruluşun iletişim 

hedeflerine ulaşma amacıyla bağlantılı olan sportif, kültürel, sosyal alanlar gibi 

geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanlardaki kişi veya organizasyon için para ve ya araç-

gereç desteğiyle bütün aktivitelerin planlanması, organizasyonu, uygulanması ve kontrol 

edilmesi” şeklinde ifade edilmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002 : 344). 
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Ürün yerleştirme kavramsal olarak sponsorlukla karıştırılabilmektedir. Ürün 

yerleştirmeyi sponsorluktan ayıran en temel nokta ise ürün yerleştirmeyle herhangi bir 

iletişim aracına dahil edilen markanın söz konusu iletişim aracında doğal olarak yer 

almayı benimsemesi ve desteklemenin sponsorluktan farklı olarak ikincil bir amaç 

olmasıdır. Ayrıca ürün yerleştirmede verilen desteği açıklamak gereksiz olarak 

değerlendirilmektedir (Öztürk, 2007 : 34). 

 

2.9 Ürün Yerleştirmenin İşleyiş Süreci 

 

Ürün yerleştirmenin işleyiş sürecine bakıldığında yerleştirildiği yer açısından 

değişik medya araçlarını içine aldığı görülmektedir. Bu medya araçları arasında 

televizyon programları, diziler, müzik klipleri, kitaplar, kablolu kanallardaki yemek 

programları, bilgisayar oyunları ve buna benzer pek çok ticari içerik yer almaktadır 

(Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Corporate America’nın sırf ürün yerleştirme açısından bakıldığında reklam 

uygulamaları arasında bunu yararlı bir araç olarak kabul görenlerden biri olduğu 

söylenebilmektedir. Burada işletmedeki pazar uzmanları, yerleştirme çalışmalarında 

değişiklikleri takip etmekte ve çoğu da bir ürün yerleştirme ajansı tarafından güvenlik 

altına alınmakta; ürün yerleştirme ile ilgili görüşmelerin müzakere edilmesinde ve 

araştırılmasında yardımcı olmaktadır (ERMA). İşletmedeki pazarlama uzmanları ürün 

yerleştirme ajanslarıyla birlikte çalışmakta ve ürün yerleştirme için en uygun filmi 

bulmaya çalışmaktadır. Pazarlama uzmanları, filmi seçim aşamasında ve ürün 

yerleştirmenin nasıl olacağı konusunda tutucu davranabilmekte, nadiren kendileri tek 

başlarına karar alabilmektedirler (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Ürün yerleştirme yapılacak film seçildikten sonra pazarlama uzmanları stüdyo ile 

birlikte ürünü doğru yer ve zamanda nasıl yerleştireceklerini kararlaştırırlar. Pazarlama 
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uzmanları ürünleri için doğru marka değeri yaratabilmek için yıllarını ve milyonlarca 

doları harcamakta; filmin neresinde daha çok ürün yerleştirme kullanılacağını, neresinde 

ürün yerleştirilme kullanılmayacağını tahmin etmeye çalışmaktadır (Moser, v.d., 

2006:2). 

 

Bununla birlikte pazarlamacılar ve reklamcılar, ürün yerleştirmeyi ürünlerini 

daha geniş bir alanda tanıtma fırsatı olarak görebilmektedir. Ancak bu durumun riskleri 

de vardır. Ürün yerleştirme çalışmalarında bir başka zorluk ise etik olmayan 

uygulamalarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin pazarlama uzmanları film ya da program 

içerisinde ürün ya da markaya ait sembolleri kullanmak ister ve bunlar seyircinin farkına 

varmayacağı şekilde yerleştirilirse; bunun etik olarak değerlendirilmesi söz konusu 

olmayacaktır (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Ürün yerleştirmenin işleyiş süresi içerisinde işletmenin pazarlama uzmanları 

dışında film yapımcıları, stüdyolar ve ayrıca ürün yerleştirme ajansları da yer 

almaktadır. Amerika’da birçok firma yalnızca filmlere, televizyonlara ürün yerleştirme 

amacıyla kurulmuştur (Yolcu, 2003:462). 

 

2.9.1 Film Yapımcıları ve Stüdyolar 

 

Günümüzde pek çok ürün yerleştirme ajansı, “yapım araştırmaları” ya da “ ürün 

yerleştirme” departmanları tarafından yerleştirme uygulamalarında talep edilmektedir. 

Bu bölüm; film yapımcıları, teçhizat desteği sağlayanlar, yapımcı asistanları, diğer pek 

çok stüdyonun departmanları ile belli başlı promosyon ya da reklam şirketleri ile 

etkileşim halindedir. Buna bağlı olarak söz konusu departmanların, işletme pazarlama 

uzmanları veya onların ajanslarıyla yapımcılar arasında aracılık hizmetinde bulundukları 

görülmektedir (Moser, v.d., 2006 :2). 
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ERMA’nın listesinde, film stüdyosunda ürün yerleştirme işini üstlenen tarafların 

şu görevlere sahip olduğu belirtilmiştir (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Yönetmen : Filmde yaratıcı bir görüntü sağlama üzerinde temel bir denetime sahiptir. 

Filmin finalini belirleme hakkı ile olay örgüsünde yerleştirmeye dair tartışmalar 

kendisini ilgilendirmektedir (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Yapımcı : Genellikle film yapım sürecinde işletmenin beklentilerine karşı sorumludur. 

Yapımcı, ürün yerleştirme ve diğer bununla ilgili promosyonel faaliyetlere destek 

olmakta ve bunları pazarlamanın içinde değerlendirmektedir (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Görüntü Yönetmeni : Filmi sanatsal bakış açısıyla değerlendirmekte ve ya görüntünün 

perdede duruşuyla ilgili kararlar almaktadır. Ayrıca ışık tekniği, kamera açıları ve filmde 

odaklanılacak noktalar hakkında karar vermektedir (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Yapım Sorumlusu : Sinemadaki temel set dekorasyonundan, setin inşasından, 

konumlandırılmasından, teçhizat, set giysileri, eşya dolabı ve taşıma/nakliyat işi gibi 

işlerden sorumludur (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Set Dekoratörü :  Sette yer alan tüm eşyaların yerleştirilmesinden sorumludur. Yer ve 

duvar döşemeleri, mobilya, aydınlatma fikstürleri, kumaş, resim, işaret, poster, 

otomatlar, demirbaş eşyalar ve bu kategori içerisinde yer alan her şey sorumlulukları 

dahilindedir.  

 

Yer Sorumlusu :  Set dekoratörünün denetiminde olmayan işlerden sorumludur.  

 

Ürün yerleştirmenin işleyiş sürecinde film için çalışanların sahip olduğu bu 

roller, programda ya da videoda kullanılacak ürünlerin belirlenmesinde etkilidir (Moser, 

v.d., 2006 :2). Bununla birlikte, ürün yerleştirme için yapılan görüşmeler büyük bir 
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hassasiyet gerektirmektedir. Bu nedenle işletmelerin pek çoğu işletme aracı olarak bu 

alandaki deneyim ve becerilerinden dolayı yerleştirme ajanslarını tercih etmektedirler 

(Moser, v.d., 2006 :2). 

 

2.9.2 Yerleştirme Ajansları  

Büyük işletmeler daha önceden ürün yerleştirme ajanslarını kullanmadan önce 

masa altından teçhizat sorumlu ya da yöneticilerine ödeme yaparak ürünlerini filmlerde 

göstermeye çalışmışlardır. Bugün ise, bu çeşit ödemeler uygun görülmemekte ve 

görüşmelerin çoğu film yapım şirketi ve ürün yerleştirme ajansı arasında yapılmaktadır 

(Moser, v.d., 2006: 2). 

Buna göre işletmeler ürün yerleştirme ajanslarına ödeme yapacak ve bunun 

karşılığında da ürün yerleştirme ajansı ürün yerleştirme konusuyla ilgili her türlü 

araştırmayı yapacaktır (Moser, v.d., 2006 :2). 

 

Geçmiş günlerde, izleyiciler “Bira” sınıfında yer alan bir içkiyi bir televizyon 

yıldızının içtiğini görmekteyken; bugün ürün yerleştirme şirketleri ürününü jenerik bir 

ürün olarak göstermekten ziyade bunu izleyicilerin içtiği popüler bir bira markası olarak 

filmin karakteri ile özdeşleştirerek sunmayı benimsemektedirler. (Moser, v.d., 2006 :2) 

Ürün yerleştirme ajansları işletmelerin ürünlerini ya da markalarını gösterirken 

işletmenin kendisini tasvir etmemektedirler. Örneğin Ford otomobilleri, Coors biraları, 

Pepper gazozu veya Mars şekerlemeleri gibi piyasada rakibi olmayan pek çok ürünü 

film içerisinde etkili bir şekilde gösterilebilmektedir (Moser, v.d., 2006 :2). 

Film yapımcıları filmin içine ürün yerleştirme konusunda ürün yerleştirme 

ajansları tarafından kendilerine pek çok seçenek sunularak ikna edilmeye 

çalışılmaktadır. Bu seçenekler arasında şunlar yer almaktadır:  

Biçimsellikten Kurtulma: Yapımcıların çekilen bir filmde belli bir ürünü 

kullanabilmek için muhakkak o ürünü üreten firmadan izin almaları gerekmektedir.  
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Bedava Ürünler: Üretici firmalar bedava ticari mal ve hizmet sağlayarak 

yapımcıların maliyetlerini düşürmektedirler. Bazen de filmlerde işe yarayacak ürünler 

film için ödünç verilmektedir.  

 

Promosyon: Üretici firmalar, filmde ürün yerleştirmeler sayesinde ek 

promosyonları kabul etmektedirler. Mesela, Mc Donalds'ın milyonlarca Roger Rabbit 

kupa bardaklarının dağıtımını kabul etmesi halinde ek bir promosyonel reklam parası 

harcayarak bu markanın müşterilerine erişmiş olacaktır. Film ise izleyicinin bunu fark 

etmesine önemli katkı sağlayacaktır. Dağıtımcılar açısından bakıldığında ise 

promosyonlar bir ürün yerleştirme görüşmesindeki bakış açısını en cazip kılan yöntem 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Nakit Para: Ürün yerleştirme görüşmelerinde bazen nakit para 

kullanılmaktadır. Nabisco, “The Goonies” filminde Baby Ruth şekerlemelerinin 

gösterilmesi için 100.000 $ ödeme yapmıştır. Ayrıca işletme 37.000 dükkanda bir 

şekerleme satın alana 1 film posteri hediye edilmesi ve network reklamın yapılması için 

de 1.5 milyon $ vermeyi kabul etmiştir.  

Yerleştirme ajansları bir de işletmenin pazarlama uzmanlarının müşterilerine 

hizmeti sırasındaki riski azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Ajanslar ayrıca ürünlerini 

filmde negatif ışık altında sergilemek istemezler. Çünkü bunun filme ve ürüne zarar 

vereceğini düşünürler (Moser v.d., 2006: 6). 

Ürün yerleştirme ajansı, ürün yerleştirme sırasında söylenecek şeylerin 

senaryoya nasıl yerleştirileceği ile de ilgilenmektedir.  

Film ve televizyonda gerçekleştirilen ürün yerleştirme çalışmalarında her birimin 

diğerleriyle üstlendikleri roller yaygın kabul gören şu sırayı izlemektedir: (Moser, v.d., 

2006 : 5) 
 

Senaryonun Analizi: Yakın zaman kadar ürün yerleştirme yönetiminden çoğu 

stüdyoda “Yapım Araştırma“ departmanı sorumlu olmuştur (ERMA). Yapım öncesi 
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aşamada hangi objenin film içine dahil edileceği hangisinin çıkarılacağı ortaya konur ve 

buna göre senaryo düzenlenir. 

Konuların ve Senaryonun Yaratıcı Biçimde Yönlendirilmesi: Senaryonun 

analizi tamamlanınca, burada filmde gerekli olan yaratıcılık özelliği konusunda 

tartışılmaktadır. Yapımla ilgilenen kişi ya da kişilere senaryoya uygun olan bir yerde, 

uygun olan bir oyuncunun veya hikayenin önemli bir bölümünde onların spesifik bir 

yerleştirme yapması arzu edilir. Bu, aslında ürün yerleştirmenin görüntüde en çok 

eleştirilen kısmıdır. Dolayısıyla yerleştirme senaryonun yapısına uygunsa ürün 

yerleştirme yapılması uygun; değilse uygun görülmemektedir. Burada, akla uygun 

olmayan bir yerleştirme söz konusuysa, ürünü ortaya koyarak boşa enerji harcamak ve 

açık bir biçimde kontratı uygulamak benimsenmemektedir (Moser, v.d., 2006 :5). 

 

İstek Listesini Oluşturmak: Genellikle “istek listesi” oluşturulurken yapım 

ekibi ile görüşülmekte ve zaman zaman tartışmalar yaşanabilmektedir. Burada spesifik 

ürünler veya markalar, kullanılacak araçlar, filmin çekilecek olduğu yerin nasıl olduğu 

ya da olacaği, ulaşımının nasıl sağlanacağı gibi konularda istekler bir bir sıralanır. Yine 

genellikle çok bilinen markaların tercih edildiği çünkü genellikle filmde bunlarla 

bağlantı kurmanın mümkün olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte bir ürünü yaratıcı 

bir biçimde kullanma önerisi de getirilebilmektedir. Bazı durumlarda markaların 

olmaması ya da marka kullanmama da talep edilebilir (yerel bira, spor ayakkabı, modern 

mutfak aletleri gibi...). Dolayısıyla bu örnekler açısından bakıldığında yerleştirme 

yönetiminde esnekliğin varlığından bahsedilebilmektedir (Moser, v.d., 2006 :5).  

Bunun dışında eğer işletmenin amacı markasının hedef pazar tarafından bilinçli 

bir hatırlanmaysa, burada ürün ya da markasının konunun ana merkezine 

yerleştirilmesini istemesi söz konusu olacaktır.  

Yerleştirmeden Satış Artışı Sağlayan Unsurlara: Ürün seçim süreci boyunca, 

mümkün olan promosyonel çalışmalar karı paylaşmaya imkan vermesi açısından çok 

çekici gelmektedir. İdeal olan, bir reklamcının yerleştirmeye genellikle bağlı olmayan 

promosyonları, film içinde ürün olarak göstermeye çalışmasıdır. Bu promosyonlara 
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“back-end” promosyonlar adı verilir. Çünkü filmin ardındaki bu promosyonlar önemli 

destek sağlamışlardır. Bunların filmle güçlü bir bağı vardır. Reklamcılar yerleştirme için 

ürün seçmek gerektiğinde tercihlerini daha çok eğilimin arttığı medyada kullanmayı 

benimsemektedirler (Moser, v.d., 2006 :5). 

Yerleştirmenin Onayı: Tüm bu aşamalar göz önünde tutulacak olursa, ve tüm 

bu unsurlardan yerleştirme ile ilgili sağlanacak gelir hesaba katılırsa sözleşmenin 

imzalanması ile ilgili sorunlar halledilmiş demektir. Buna bağlı olarak sözleşmenin 

imzalanmasının ardından filmde yerleştirilecek ürünler yetkili kişilere ulaştırılmaktadır 

(Moser,v.d.,2006:5-6). 

 
2.10 Sinemada Ürün Yerleştirme 

 

Ürün yerleştirmenin en çok uygulandığı alan olan sinema, özellikle Hollywood 

filmlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Filmlere gerçeklik duygusu katması amacıyla 

yerleştirilen markalar filmin maliyetini düşürmesi açısından yapımcılara, geleneksel 

reklam yöntemlerine göre daha ucuz ve etkili bir yönetme olması sebebiyle de filme 

ürününü yerleştiren firmalara avantaj sağlamaktadır.  

 

2.10.1 Hollywood Sinemasında Ürün Yerleştirme 

 

Ürün yerleştirme her ne kadar pazarlama dünyasında yeni bir uygulama gibi 

gözükse de tarihçesine bakıldığında aslında sinemanın tarihi kadar eski olduğu 

görülmektedir. Aguste ve Louis  Lumiére Kardeşler, Lever’de çalışan bir reklamcıyla 

aralarındaki güçlü iş ilişkisi nedeniyle Lever Sunlight Soap isimli sabun markasını 

1890’lardaki bazı filmlerine dahil etmişlerdir (Gutnik, v.d., 2007 : 6).  

 

1920’lerde ise sessiz filmlerde kısa reklamların nadiren de olsa yer aldığı 

görülmektedir. o dönemlerde bu kısa reklamlarla ya da tek reklamla tüketiciler ikna 

edilmeye çalışılmıştır (Segrave, 2004 : 209). 1920’lerde Hollywood filmlerinde sigara 
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markalarını da görmek mümkündür (Odabaşı ve Oyman, 2002:377). Amerika’daki alkol 

yasağı ise sinema sayesinde aşılabilmiştir. Reklam yapmaları yasaklanan birçok içki 

üreten firma çözümü filmlerde ürünlerini izleyicilere göstermekte bulmuşlardır.  

 

1927-1932 yılları arasındaki sesli filmler ise reklam ve sinema filmlerinin 

işbirliği yapmasına yönelik isteklerin artmasına neden olmuştur (Segrave, 2004 : 209). 

1939’da Metro Goldwyn ürün yerleştirme ofisi açan ilk stüdyo olmuştur (Hornick, 2006 

:5). 

 

1951 yapımı başrollerini Katherine Hepburn ve Humprey Bogart’ın paylaştığı 

The African Queen isimli film, ürün yerleştirmenin kullanıldığı ilk örneklerden biridir. 

Filmde Gordon’s Gin firması, başrol oyuncusu Katherine Hepburn’ün ürünlerini 

gemiden denize fırlatması için para ödemiştir (Dalli, 2003 :1). 1945 yapımı Mildred 

Pierce isimli filmde ise yine bir içki markası yer almıştır. Filmin başrol oyuncusu Joan 

Crawford, Jack Daniels içmektedir. Jack Daniels firması da filmdeki bu sahne için 

ödeme yapmıştır. Destination Moon (1950) filminde ise dört uzay astronotu CocaCola 

içerken ve Lee markalı jean giyerken gösterilmiştir (Delorme, Reid,1999: 71).  

 

1950’li yıllara gelindiğinde sinema reklamlarında bir durgunluk olduğu göze 

çarpmaktadır. 1960’lı yıllarda ise televizyondaki ulusal reklam verenlerin reklam 

vermeye devam ettikleri ve hatta ürün yerleştirmenin sinemadan televizyona doğru 

kaydığı görülmektedir (Segrave, 2004 : 211) 

 

1970’lerin sonlarına kadar ürün yerleştirme önemli bir gelişme gösterememiştir 

(Odabaşı ve Oyman, 2002:377). Firmalar film yapımcılarına markaların filmde yer 

alması için herhangi bir ödeme yapmıyorlar, ürünlerini filmlerde kullanılmak üzere 

sadece ödünç olarak veriyorlardı. Bu anlamda sinemanın ilk dönemlerinden beri ürün 

yerleştirme örneklerine rastlansa da, ürün yerleştirmenin firmaların reklam stratejisinde 

büyük bir rol oynaması için 1980’li yılları beklemek gerekecekti.  
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1982 yılında Steven Spielberg tarafından çekilen E.T. isimli film, ürün 

yerleştirmenin en başarılı örneği olarak sinema tarihinde yerini almaktadır. Filmin kilit 

sahnelerinden birinde kullanılmak üzere şeker üreten büyük firmalarla temasa geçen 

Universal Pictures ilk teklif M&M’in üreticileri olan Mars firması götürür. Mars’ın 

teklifi reddetmesi üzerine Universal Pictures, Hershey’s ile görüşmeye başlar. Hershey’s 

yeni çıkan ürünü Reese’s Pieces’ın filmde yer alması şartıyla filme 1 milyon dolara 

sponsor olur. Reese’s Pieces, filmde 9 yaşındaki Elliot’un E.T.’yi çalılıklardan çıkarmak 

için şeker uzattığı sahnede kullanılır. Filmin gösterime girdikten 3 ay sonra Reese’s 

Pieces’ın satışları %70 oranında artar (Segrave, 2004: 165). Ürün yerleştirmenin bu 

başarısını gören pazarlamacılar ve reklamcılar ilerleyen yıllarda bu uygulamayı sıklıkla 

kullanacaklardır.  

 

E.T.’nin başarısından bu yana ürün yerleştirme Hollywood filmlerinde daha fazla 

yer almaya başlayan pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Birçok firmanın markalarının 

tanınırlığını artırmak için kullandıkları ürün yerleştirme ve ürün yerleştirmenin en 

yaygın uygulandığı sinema adeta ayrılmaz bir ikili haline gelmiştir. Ürün yerleştirme 

artan film maliyetleri düşünüldüğünde yapımcılar tarafından ekonomik bir kaynak 

olarak görülmektedir. Bu nedenle ürün yerleştirme hem firmalar hem de yapımcılar 

açısından karlı bir uygulamadır.  

 

Ürün yerleştirmeyle ilgili önemli örneklerden biri Robert Zemeckis’in 2000 

yapımı ve başrolünü Tom Hanks’in oynadığı Cast Away isimli filmdir. Tom Hanks’in, 

dünyanın en büyük ekspres taşımacılık firması olan FedEx’in CEO’sunu canlandırdığı 

filmin başından sonuna kadar her sahnede ya da sahnelerin arka planında FedEx’in 

logosu, kamyonları, paketleri ya da uçakları yer almaktadır.  

 

Birçok firma markalarının gelecek yüzyıllarda da kalıcılığını koruyacağını 

göstermek amacıyla futuristik filmlere ürünlerini yerleştirme yoluna gitmiştir. Fransız 

yönetmen Luc Besson’un The Fifth Element (1997) filminde McDonald’s gelecek 
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yüzyıllara taşınmıştır. 2002 tarihli Men In Black 2’de ise Ray-Ban, Mercedes Benz, 

Sprint ve Burger King filme yerleştirilmiş ürünler arasındadır. 

 

Steven Spielberg’ün bilimkurgu filmi Minority Report (2002) da ürün 

yerleştirmeye verilebilecek iyi örneklerden biridir. Filmde Nokia, Lexus, Pepsi, 

American Express, Guinness, Bvlgari, Reebok, Burger King gibi 15’ten fazla markaya 

yer verilmiştir. Ürünlerini ön planda tutabilmek için söz konusu 15 marka 25 milyon 

dolar ödemişlerdir ve bu ücret filmin bütçesinin %25’ine denk gelmektedir (Segrave, 

2004: 208). 1998 yapımı You’ve Got Mail filmi de ürün yerleştirme denilince ilk akla 

gelen filmlerden biridir. America On-Line (AOL), Starbucks, Apple ve IBM filmde yer 

alan markalardır. Austin Powers serisinde ise Starbucks ve Pepsi ilk göze çarpan 

markalar arasında yer almıştır. 2006 yapımı Island isimli filmde Cisco Systems, MSN 

Search, Xbox, Puma, Reebok, Miller Light, NBC, NFL, Budweiser, Apple, Aquafina, 

General Motors, DaimlerChrysler, Mack, Coca-Cola, Speedo, TAG Heuer, Amtrak, Ben 

& Jerry's, ve Nokia gibi markalar yer almış, filmin yönetmeni Michael Bay ise filmin 

DVD’sinde yer alan röportajında ürünleri filme gerçekçilik katması için 

yerleştirdiklerini ifade etmiştir.  

 

Ürün yerleştirme 2004 yılına gelindiğinde Alex Proyas’ın yönettiği ve başrolde 

Will Smith’in oynadığı I,Robot isimli film ile birlikte farklı bir boyuta ulaşmıştır. 

Filmde Alman otomobil üreticisi Audi’nin Audi RSQ modeli yer almaktadır. Ama Audi 

RSQ’yu Back to the Future filmindeki DeLorean’den ve Casino Royale’de James 

Bond’un kullandığı Aston Martin DBS’den farklı kılan özellik ise Audi’nin sadece ürün 

yerleştirme yapmamış ayrıca film için RSQ modelini tasarlamış olmasıdır. Audi diğer 

modellerinin tasarımında gösterdiği özeni RSQ modelini tasarlarken de göstermiştir. 

Otomobil tasarımcıları ve filmin yönetmeni Alex Proyas ile sahne tasarımcılarından 

oluşan bir ekip tarafından tasarlanan Audi RSQ, gelecekte ürün yerleştirmenin ulaşacağı 

noktayı göstermektedir ( Neer, 2004).  
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2.10.2 Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme 

 

Türkiye’de hızla gelişen reklamcılık sektörü, uzun süren kuşak reklamlarından 

bunalan seyirciyi daha farklı şekilde yakalamak için yeni stratejiler oluşturmak 

durumunda kalmıştır. Yurtdışındaki örneklere bakıldığında Türkiye için çok yeni bir 

kavram olan ürün yerleştirme, reklamcılar ve pazarlamacılar tarafından tercih edilen bir 

yöntem haline gelmeye başlamıştır. 

 

Ülkemizde özellikle televizyon dizilerinde rastladığımız ürün yerleştirme 

uygulamaları yavaş yavaş sinemada da kendini göstermeye başlamıştır. Televizyon 

dizilerine ve sinema filmlerine sponsor olan şirketler ürünlerini ürün yerleştirme yoluyla 

tüketicilere ulaştırmaktadırlar.  

 

Son on yılda artan özel kanallara paralel olarak  sayıları artan Türk dizileri dev 

bir sektör oluşturmuştur ve bununla birlikte dizilerin maliyetlerini azaltan sponsorluk 

çalışmaları hız kazanmıştır. Günümüzde hemen her dizinin bir sponsoru bulunmaktadır. 

Hem yapımcı hem de sponsor olan firmalar açısından karlı olan bu uygulama sayesinde 

birtakım markalar ön plana çıkartılmış ve dizilerin oyuncuları tarafından kullanılarak 

markaların bilinirliği artırılmıştır. 

 
 

Ürün yerleştirmenin uygulandığı televizyon dizilerine örnek olarak Çocuklar 

Duymasın, Avrupa Yakası, Asmalı Konak, Zerda gibi izlenme oranları yüksek olan 

diziler verilebilir. Asmalı Konak dizisinde oyuncular Siemens cep telefonları 

kullanmaktadır. Siemens aynı zamandan dizinin sponsorudur. Raşit Çelikezer’in 

yönettiği Çocuklar Duymasın dizisinde ise Siemens, Lipton, Nike, Casper ve Lacoste ön 

plana çıkan ürünlerdir. Avrupa Yakası dizisinde ise dizi oyuncuları Lacoste marka 

kıyafetler giymektedir. Zerda dizisinin sponsoru takı firması Altınbaşlar olmuştur ve dizi 

Altınbaş ürünlerini tanıtmıştır.  
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Televizyon dizilerinin yanı sıra ürün yerleştirmeye son dönem Türk filmlerinde 

de rastlanmaktadır. Ali Özgentürk’ün yönettiği 2000 yapımı Balalayka isimli filmde 

yemek sofrasında Efes Pilsen’in ürünleri görülmektedir. Efes Pilsen aynı zamanda filmin 

sponsoru olmuştur. Bir başka örnek ise Zeki Alasya’nın yönettiği 2002 tarihli Rus Gelin 

isimli filmdir. Bu filmde de Star televizyonu ve Star Gazetesi ürün yerleştirme yöntemi 

ile filmde yer almıştır. Türk-Mısır ortak yapımı olan ve Erdal Murat Aktaş tarafından 

yönetilen 2002 yapımı Mumya Firarda filminde de özellikle Ford sıkça göze çarpan 

markalar arasındadır ( Türksoy, 2006 : 254). Yönetmenliğini Umur Turagay’ın yaptığı 

1998 tarihli Karışık Pizza filminde ise Domino’s Pizza’ya yer verilmiştir.  

 

2005 yılında vizyona girmiş Hırsız var! ve Şans Kapıyı Kırınca isimli filmler ise 

ürün yerleştirmeye verilebilecek en belirgin örnekler arasında yer almaktadır. Tayfun 

Güneyer’in yönettiği, Ferhan Şensoy ve Asuman Dabak’ın başrollerini paylaştığı Şans 

Kapıyı Kırınca filminde yer alan markalardan bazıları; Atlas Air, Çaykur,  Öger Tur, 

Yeni Rakı, Beko, Turkcell, Puma ve Nike’tır.  

 

Çaykur, Puma ve Yeni Rakı’yı filmin başında Barboonia’ya bir hafta tatil 

kazanan Yurdum ailesinin bavullarına koydukları eşyalar arasında görülmektedir. 

Filmde Atlas Air ve Beko’nun yer alış şekli ise ürün yerleştirme uygulamasında sıklıkla 

karşılaşılan “logo gösteriminden” ibaret olmaması açışından dikkat çekicidir. Filmin 

öyküsünün etrafında geliştiği Yurdum ailesi Barboonia adasına yapacakları yolculuk 

sırasında havaalanından başlayarak karşılaştıkları olumsuzluklar içinde; eski, küçük, 

konforsuz Barboonia Havayollarına ait uçağın karşında, Atlas Air‘in uçağının iyi örnek 

olarak verilmesi, marka açısından başarılı bir ürün yerleştirmedir (Öztürk, 2005:26). 

Beşiktaş ve Beko’nun yer alış şekli ise ürün yerleştirme uygulamasında ülkemizde 

yapılan örneklerine kıyasla farklılık göstermektedir. Film boyunca ailenin oğlu 

Yaman’ın üstünde Beşiktaş formasını, formanın üstünde ise Beko görülmektedir. Burada 

Beşiktaş formasının kullanılma nedenlerinden biri karakterin futbola olan düşkünlüğünü 

göstermede bir araç olmasıdır. Beko Beşiktaş’ın ana sponsorlarından biridir ve 
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dolayısıyla filmde Beko’nun bu derece yer alması zaten Beşiktaş-Beko ikilisini bir arada 

görmeye alışık seyirci için bir gariplik yaratmamaktadır. Ancak söz konusu ürün 

yerleştirme Beko’nun kimliğine dair hiçbir şey söylememektedir. Şans Kapıyı Kırınca 

filminin yapımcısı olan Öger Prodüksiyon ile aynı grupta yer alan Öger Tur ise 

ülkemizde ürün yerleştirme dediğimizde sıklıkla karşılaştığımız klasik uygulamanın 

dışına çıkmamaktadır. Yurdum ailesi şehir turu atarken şehirde görülen tek tabela Öger 

Tur’a aittir.  

 
Hırsız Var! filminde ise Max Factor, Doğuş Otomotiv, Özel Bilgi İşlem Aş, 

Siemens Mobile ve Otel Grand Cevahir filmde yer alan markalar arasındadır. Filmde 

defile öncesi mankenlerin makyözlerinin üzerinde Max Factor yazılı giysiler yer 

almaktadır. Filmde yer alan markalardan bir diğeri ise Siemens cep telefonlarıdır.  Film 

boyunca tüm ana karakterlerin elinde Siemens marka telefonları bulunmaktadır.  Doğuş 

Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Audi de film boyunca hemen her sahnede 

görülmektedir.  

 
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz’ın 

yazdığı 2004 yapımı G.O.R.A isimli film ürün yerleştirmenin en başarılı şekilde 

uygulandığı filmdir. Filmde yer alan markalardan bazıları; Avea, Yedigün, Samsung, 

Kent, Marlboro, J&B, Tekel 2000, Kütahya Porselen, Doluca, Aytaç’tır. Avea’nın 

uydusu filmde uzaydan dünyaya doğru giriş sahnesinde yer almaktadır. Avea’yı logo ve 

telefon numarası olarak ayrıca filmde Cem Yılmaz’ın canlandırdığı Arif karakterinin 

G.O.R.A birliği tarafından kaçırılıp uzay gemisine getirildiği sahnede arkadaşını cep 

telefonuyla aradığı sahnede görürüz. GSM operatörü olarak uzayda bile iletişimi rahatça 

sağladığını göstermesi açısından Avea’nın kullandığı yerleştirme stratejisi oldukça 

başarılıdır. Filmde kullanılan cep telefonları ve televizyonlar Samsung’a aittir. Filmde 

Yedigün firması da başarılı bir ürün yerleştirme stratejisi izlemiştir. Filmde uzay 

gemisinde portakal sıkacağına konulan portakalın Yedigün’e dönüşmesi markanın hem 

taze hem de doğal meyve tadında bir içecek olduğunu göstermesi açısından etkileyicidir. 

Kent ve Marlboro hem sözel hem de görsel olarak filmde yer almaktadır. Filmde Arif ise 
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Tekel 2000 içmektedir. Arif’in fotoğraflarını çekip UFO diye gösterdiği tabaklar ise 

Kütahya Porselen’e aittir ve filmde görsel ve sözel olarak Kütahya Porselen yer 

almaktadır.
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3 HOLLYWOOD VE TÜRK FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI 

İÇERİK ANALİZİ 

 

2006 yılında gösterime giren Türk ve Hollywood yapımlarının içerik analizinin yapıldığı 

bu bölümde ilk olarak Hollywood filmlerinin ve ardından Türk filmlerinin içerik analizi 

yer almaktadır.  

 

3.1 2006 Yılında Sinemalarda En Çok İzlenen İlk 10 Yabancı Filmin İçerik 

Analizi  

 

Çalışmanın bu bölümünde 2006 yılında Türkiye’de gösterime giren yabancı filmler 

arasında en çok izlenen ilk 10 filmin içerik analizi yer almaktadır. Filmlerde yer alan 

markalar ve ürün yerleştirme stratejileri incelemekte ve hangi markaların ne kadar süre 

ile yer aldığı tablolar halinde gösterilmektedir. 2006 yılında en çok izlenen ilk 10 

yabancı film sırasıyla; Da Vinci Şifresi, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, 

Testere III, Görevimiz Tehlike III, Kanlı Elmas, Deja Vu, Köstebek, Temel İçgüdü 2, 

Poseidon'dan Kaçış ve Casino Royale’dir.  

 
3.1.1 Da Vinci Şifresi 

 

Filmin Künyesi 

Yönetmen: Ron Howard  

Senaryo: Akiva Goldsman, Dan Brown  

Oyuncular : Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, 

Alfred Molina, Jürgen Prochnow  

Yapım : Colombia Pictures 

Orijinal Adı: The Da Vinci Code 

Gişe Hasılatı : 7.466.333 YTL (Türkiye), $217.536.138 (ABD), $758.239.851 (Dünya)  

İzleyici Sayısı : 1.028.928 (Türkiye) 
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Dan Brown’ın aynı isimli çok satan romanından beyaz perdeye aktarılan Da 

Vinci Şifresi, Türkiye’de sinemalarda en çok izlenen yabancı filmler kategorisinde 

birinci sırada yer almaktadır. Da Vinci Şifresi, Türkiye’de sinemalarda 1.028.928 kişi 

tarafından izlenmiştir.  

Film, insanlık tarihinin en büyük sırrını ortaya çıkaran, gerilim yüklü bir cinayet 

soruşturmasını konu alıyor. Ünlü simgebilim Profesörü Robert Langdon, Paris’teki imza 

gününde polis tarafından bir cinayette ilgili olarak Louvre müzesine çağırılır. Louvre 

Müzesi müdürü Jacques Saunière öldürülmüş ve ardında gizemli bir simge dizimi ve 

ipuçları bırakmıştır. Kendisi de tehlikede olan Langdon, polis kriptoloji uzmanı ve aynı 

zamanda müze müdürünün torunu olan Sophie Neveu’nün yardımıyla, Leonardo Da 

Vinci’nin çalışmalarında bir dizi akıl almaz sırrını çözer. Tüm bu sırlar onları, 

hayatlarını 2000 yıldır gizli kalan eski bir gizemi korumaya adamış gizli bir topluluğa 

götürür. Langdon ve Neveu, Paris, Londra ve İskoçya’daki heyecan verici serüvenleri 

sırasında, şifreyi kırmak ve insanlığı temelinden sarsacak sırları ortaya çıkarmak için 

çabalarlar. 

Filmde ağırlıklı olarak otomobil markaları yer almaktadır. Filmde en fazla yer 

alan otomobil markası ilk kez 1998 yılında Mercedes-Swatch ortaklığıyla üretilen Smart 

marka iki kişilik şehir arabasıdır. Avrupa’da oldukça popüler bir otomobil olan Smart, 

filmde Sophie Neveu’nün Robert Langdon ile beraber Louvre Müzesi’nden kaçtıkları 

sahnede yer almıştır (Bkz.: Görüntü 1). Sophie’nin polisleri Smart marka otomobiliyle 

kolaylıkla atlatması ve otomobilin küçük olması nedeniyle trafikte rahatça hareket 

kabiliyetine sahip olması Smart’ın özelliklerini göstermesi bakımından ürün 

yerleştirmenin başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca Smart’ın Avrupa’da özellikle 

kadınlar arasında popüler olması ve filmde Fransız Sophie Neveu’nün Smart marka 

otomobil kullanması göz önünde bulundurulduğunda otomobil seçiminin doğru olduğu 

görülmektedir. Smart’ın filmde yer alma süresi toplam 15 saniyedir ve 11 kez filmde 

kullanılmıştır. Smart, ayrıca filmde sözel olarak da yerleştirilmiştir.  
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Filmde Mercedes ise Silas’ın Sion Tarikatı üyelerinden birini öldürdüğü sahnede 

yer almıştır. Mercedes, arkadan logosu belli olacak şekilde yerleştirilmiştir (Bkz.: 

Görüntü 2). Fransız otomobil üreticisi Renault da filmde kullanılan otomobil 

markalarından biridir. Renault, filmde tek bir sahnede logosu belirgin bir şekilde yer 

almıştır. 

   

Görüntü 1 Smart                                           Görüntü 2 Mercedes  

Da Vinci Şifresi filmine iletişim sponsoru olan Sony ise filmde cep telefonu, 

plazma televizyon, güvenlik sistemleri gibi ürünleriyle yer almıştır. Sony Ericsson cep 

telefonunu Robert ve Sophie’nin Londra’da bindikleri otobüsteki yolculardan birinden 

alıp araştırma yapmak için cep telefonuyla internete girdikleri sahnede görürüz (Bkz.: 

Görüntü 3). Sony Ericsson, sahnede yakın planda yer almıştır. Sony Ericsson yerleştirme 

stratejisi olarak oyuncu kullanımını tercih etmiştir. Filmde toplam 4 kez ve 11 saniye 

süreyle gösterilmiştir.  

Sony’nin bir başka ürünü olan plazma televizyon ise Robert Langdon’ın arkadaşı 

Sir Leigh Teabing’in evinde, Teabing’in Da Vinci’nin Son Akşam Yemeği tablosunda 

yer alan sırrı Sophie’ye gösterdiği sahnede görülmektedir (Bkz.: Görüntü 4). Filmde 

Sony plazma televizyon toplam 37 saniye ve 6 kez kullanılmıştır. Ürünün 

yerleştirilmesinde markanın logosu yakın planda yer almamıştır.  
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Görüntü 3 Sony Ericsson                             Görüntü 4 Sony TV 

 

Sir Leigh Teabing’in güvenlik kamerasından evine polislerin geldiğini gördüğü 

sahnede güvenlik sisteminin Sony marka olduğu görülmektedir (Bkz.: Görüntü 5). Sir 

Leigh Teabing’in ayrıca Sion Tarikatı’na mensup üyeleri izlediği takip cihazı da Sony 

markadır (Bkz.: Görüntü 6). Söz konusu iki ürün de markaları belli olacak şekilde yakın 

planda filmde görülmektedir. Her iki Sony ürünü de toplam 5 kez ve 5 saniye süreyle 

gösterilmiştir.  

 

    

Görüntü 5 Sony                                            Görüntü 6 Sony  

 

Elektrikli ev aletleri başta olmak üzere birçok alanda ürün yelpazesine sahip 

Bosch firması da filmde yer alan bir diğer markadır. Bosch’a ait bir araç, Sophie ve 

Robert’ın izlerini kaybettirmek için otomobili terk edip bir parka girecekleri sahnede 

arka planda yoldan geçerken gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 7). Film içerisinde 1 kez ve 2 

saniye süreyle yer almıştır. Bosch bu anlamda filmde yaratıcı yerleştirme stratejisi 

izlemiş tek markadır. 
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Birçok filmde yer alan ve Paris’in tam kalbinde bulunan Hôtel Ritz Paris, Da 

Vinci Şifresi’nde Robert Langdon’ın kaldığı otel olarak karşımıza çıkar (Bkz.: Görüntü 

8). Paris ile bütünleşmiş bir yapı olan Hôtel Ritz Paris, ürün yerleştirmede marka seçimi 

açısından başarılı bir örnektir. Ritz, toplam 2 kez ve toplam 6 saniye boyunca 

gösterilmiştir. 

 

             

Görüntü 7 Bosch                                           Görüntü 8 Ritz Hotel 

 

Saat markası Rolex de filmde sadece diyaloglarda bir kez yer almıştır. Robert ve 

Sophie’yi polisler geldiğinde bankadan şoför kılığına girerek kaçıran banka müdürünün 

bileğindeki Rolex saatin polis tarafından fark edilmesi üzerine polisle banka müdürü 

arasında şu diyalog geçer:   

“Bütün şoförler Rolex mi takıyor?” 

“Ne?” 

“Bu b.ktan bir şey.” 

“Barbés'te 40 euro. Senin için 35 olur.” 

Bu diyalogda verilen mesaja bakıldığında şoförün Rolex kullanması garipsenmekte ve 

Rolex’in belli bir kesime hitap ettiğinin altı çizilmektedir. 
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Tablo 2 : Da Vinci Şifresi Filminde Yer Alan Markalar  

 

Ürün Grubu Marka 1 Marka 2 Marka 3 Süre (saniye) 

Otomobil  Smart Mercedes Renault 17 

Cep Telefonu Sony Ericsson   11 

Elektronik 

Eşya 

Bosch   2 

Televizyon  Sony   37 

Mekan  Ritz   6 

Diğer  Rolex Sony Güvenlik 

Sistemi 

Sony Takip 

Sistemi 

6 

 

 

3.1.2 Karayip Korsanları : Ölü Adamın Sandığı 

 

Filmin Künyesi 

Yönetmen: Gore Verbinski  

Senaryo: Ted Elliott, Terry Rossio  

Oyuncular : Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Stellan 

Skarsgard, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Naomie Harris, Tom Hollander  

Yapım : Walt Disney Pictures 

Orijinal Adı: Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest 

Gişe Hasılatı: 7.182.112 YTL (Türkiye),  $423.315.812 (ABD), $1.066.179.725   

(Dünya)  

İzleyici Sayısı : 1.005.052 (Türkiye) 

 

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminin devamı olan, yönetmenliğini 

Gore Verbinski’nin yaptığı, başrollerinde Johnny Depp, Orlando Bloom ve Keira 

Knightley’in yer aldığı Karayip Korsanları : Ölü Adamın Sandığı, serinin ikinci filmidir. 
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Karayip Korsanları : Ölü Adamın Sandığı, Türkiye’de sinemalarda 1.005.052 kişi 

tarafından izlenmiştir. 

 

Kaptan Jack Sparrow’un Flying Dutchman gemisinin efsanevi kaptanı Davey 

Jones’a kan borcu olması ve bundan kurtulmasının tek çaresi olan Ölü Adamın Sandığı 

adıyla bilinen efsanevi hazineyi bulması, Sparrow yüzünden başları belaya giren Will ve 

Elizabeth’in de hazineyi bulmak için Sparrow’a yardım etmeleri filmin konusunu 

oluşturmaktadır. 

 

Fantastik bir film olan Karayip Korsanları : Ölü Adamın Sandığı’nda ürün 

yerleştirme yapılmamıştır.  

 

 

3.1.3 Testere 3 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Darren Lynn Bousman  

Senaryo: Leigh Whannell, James Wan 

Oyuncular : Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen, Bahar Soomekh, Dina 

Meyer, Mpho Koaho, Barry Flatman ,Lyriq Bent, J. Larose  

Yapım : Evolution Entertainment 

Orijinal Adı : Saw 3 

Gişe Hasılatı: 3.676.933 YTL (Türkiye), $80.238.724   (ABD), $164.874.275 (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 504.982 (Türkiye) 

 

Darren Lynn Bousman tarafından yönetilen ve serinin üçüncü filmi olan Testere 

3, polisten kaçarak ortadan kaybolan suç dehası Jigsaw ve yardımcısı Amanda‘nın 

Doktor Lynn Denlon ve Jeff isimli yeni kurbanlarıyla başlattıkları oyunu konu 
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almaktadır. Testere 3, Türkiye’de sinemalarda 504.982 kişi tarafından izlenmiştir. Korku 

filmi olan Testere 3’te herhangi bir ürün yerleştirme yapılmamıştır.  

 

3.1.4 Görevimiz Tehlike 3 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: J.J. Abrams  

Senaryo: Alex Kurtzman, Roberto Orci, J.J. Abrams  

Oyuncular : Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Ving Rhames, Billy Crudup, 

Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell, Maggie Q, Simon Pegg  

Yapım : Paramount Pictures 

Orijinal Adı: Mission Impossible 3 

Gişe Hasılatı: 2.836.359 YTL (Türkiye), $134.029.801 (ABD), $397.850.012  (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 382.203  (Türkiye) 

 

1966-1973 yılları arasında yayınlanan Mission:Impossible isimli televizyon 

dizisinden sinemaya uyarlanan ve  J.J. Abrams’ın yönetmenliğini yaptığı serinin üçüncü 

filmi olan Görevimiz Tehlike 3’ün konusunu IMF ajanlığından emekli olan Ethan 

Hunt’ın, kendisi gibi ajan olan ve Berlin’de Owen Davian isimli bir kaçakçı tarafından 

kaçırılan Lindsey Farris’i kurtarması için göreve yeniden çağırılması ve  Hunt’ın, Owen 

Davian’ın peşine düşmesi oluşturmaktadır. Görevimiz Tehlike 3, Türkiye’de 

sinemalarda 382.203 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Aksiyon filmi olan Görevimiz Tehlike 3’te özellikle otomobil markalarına yer 

verilmiştir. Filmde yer alan otomobil markalarından biri olan Mercedes, filmde öncelikle 

İtalya’ya Owen Davian’ı kaçırmaya giden Ethan ve ekibinin kılık değiştirerek DHL 

elemanı oldukları sahnede yer almaktadır. Ethan ve diğer ajan arkadaşının trafiğin 

akışını engellemek için araçlarını bozulmuş gibi gösterdikleri sahnede DHL’ye ait 

minibüsün markasının Mercedes olduğu görülmektedir (Bkz.: Görüntü 9). Bir başka 
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sahnede ise Ethan’ın üstü açık bir Mercedes çalarak nişanlısının çalıştığı hastaneye 

gitmeye çalışmaktadır (Bkz.: Görüntü 10).  Her iki sahnede de Mercedes logosu yakın 

planda gösterilmiştir. Filmde toplam 14 saniye yer alan Mercedes, film boyunca 6 kez 

gösterilmiştir.  

 

       

Görüntü 9 Mercedes minibüs                      Görüntü 10 Mercedes 

 

İtalyan otomobil markası Lamborghini de filmde oyuncular tarafından 

kullanılırken gösterilmiştir. Laborghini, İtalya’ya Owen Davian’ı kaçırmaya giden 

Ethan’ın ekibinden kadın bir ajan tarafından kullanılmaktadır (Bkz.: Görüntü 11). 

Lamborghini, logosu belli olacak şekilde filmde yer almıştır. Filmde 47 saniye yer alan 

ve 5 kez kullanılan Lamborghini, filmde en uzun süreyle yer alan markadır.  

 

Filmde yer alan bir diğer otomobil markası Land Rover da, filmde oyuncular 

tarafından kullanılmıştır. Land Rover, filmin Çin’de geçen bölümündeki kovalama 

sahnelerinde kullanılmıştır (Bkz.: Görüntü 12). Diğer otomobil markalarının aksine 

Land Rover’ın markası ön planda yer almamış, çok az sahnede marka adına dikkat 

çekilmiştir. Land Rover filmde toplam 16 kez kullanılarak 38 saniye süreyle yer almıştır.  
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Görüntü 11 Lamborghini                             Görüntü 12 Land Rover 

 

Filmde Lincoln Navigator marka ciplerin de IMF ajanları tarafından kullanıldığı 

görülmektedir. Ethan’ın nişanlısını kurtarmak için gittiği hastaneden çıkarken IMF 

ajanları tarafından yolunun kesildiği sahnede, IMF ajanlarının Lincoln Navigator marka 

cipler kullandığı görülmektedir (Bkz.: Görüntü 13). Lincoln Navigator, tek bir sahnede 

12 saniye süreyle yer almıştır. Markanın logosu belirgin bir şekilde gösterilerek sahneye 

yerleştirilmiştir.  

 

Amerikan otomobil markası Dodge ise doğal yerleştirme yoluyla filmde yer 

almıştır. IMF ajanlarının kaçakçı Owen Davian’ı minibüsle merkeze götürürken 

Davian’ın adamları tarafından saldırıya uğradıkları sahnede Ethan Hunt, Dodge marka 

bir otomobilin arkasına saklanırken görülmektedir (Bkz.: Görüntü 14). Dodge, marka 

belli olacak şekilde yakın planda arkadan gösterilmiştir. Filmde 3 kez ve 3 saniye 

boyunca yer almıştır.  

 

Otomobil markası Acura da Dodge gibi doğal yerleştirme yoluyla filmde 

gösterilmiştir. Ethan, 7-Eleven’ın önünde arabasını Acura marka bir otomobilin yanına 

park etmektedir (Bkz.: Görüntü 15). Kamera yakınlaşarak Acura’nın logosunu yakın 

planda göstermektedir. Filmde bir kez kullanılan Acura, 6 saniye süreyle gösterilmiştir.  
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Görüntü 13 Lincoln Navigator                     Görüntü 14 Dodge 

 

24 saat açık hem market hem de kafe işlevine sahip Amerikan marketler zinciri 

7-Eleven, filmde yer alan bir diğer markadır. 7-Eleven, hem görsel hem de sözel ürün 

yerleştirme uygulamıştır. Ethan, nişanlısı ile verdikleri partide IMF’ten gelen telefon 

üzerine buz alma bahanesiyle evden ayrılır ve IMF ajanıyla 7-Eleven’da buluşur. Filmde 

7-Eleven, Ethan’ın marketin önüne arabasıyla geldiği sahnede markanın logosu 

görülecek şekilde sahneye yerleştirilmiştir (Bkz.: Görüntü 15). 24 saat hizmet veren 7-

Eleven’ın geç bir saatte her yer kapalıyken açık olan tek yer olması ve filmde de 

Ethan’ın oradan alışveriş yapması markanın özelliğini göstermesi açısından marka 

yerleştirmenin yerinde olduğunu göstermektedir. Filmde ayrıca 7-Eleven’a ait olan 

içecek markası Slurpee’den diyaloglarda bahsedilmektedir. Ethan ve IMF ajanının 7-

Eleven’dayken geçen konuşmalarında, IMF ajanı, Ethan’a “ Geldiğin için sağ ol. Hangi 

Slurpee’yi alacağıma karar veremedim” der, Ethan ise “ Ben genelde büyük boy alırım” 

diye karşılık verir. 7-Eleven ve Slurpee hem görsel hem de sözel olarak toplam 2 kez ve 

8 saniye süreyle yer almışlardır.  

      

Görüntü 15  7-Eleven ve Acura                    Görüntü 16 Kodak 
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Dijital fotoğraf makineleri, fotoğrafla ilgili aksesuarlar ve sinemada kullanılan 

filmleri de üreten bir firma olan Kodak, filmde Ethan’ın kurtarma göreviyle ilgili 

detayların yer aldığı dijital fotoğraf makinesinin markası olarak gösterilmektedir (Bkz.: 

Görüntü 16). Kodak, marka adı yakın planda gösterilerek sahneye yerleştirilmiştir. 

Filmde 5 kez kullanılmış ve 26 saniye süreyle yer almıştır.  

 

Filmin resmi taşımacılık ve lojistik ortağı olan DHL, filmde oyuncular tarafından 

kullanılırken gösterilmiştir. Filmde Owen Davian’ı yakalamak için İtalya’da 

düzenledikleri operasyonda  Ethan ve ajan arkadaşı DHL elemanı kılığına girmişler ve 

DHL’ye ait minibüsü kullanmışlardır (Bkz.: Görüntü 17). DHL, filmde 3 kez yer 

almıştır ve toplam 46 saniye gösterilerek filmde en uzun süre yer alan ikinci marka 

olmuştur.  

 

Filmde yer alan son marka olan Philips ise Vatikan’ın güvenlik merkezinde 

kullanılan bilgisayarların markasıdır (Bkz.: Görüntü 18). Philips, oyuncular tarafından 

kullanılırken gösterilmiştir. Filmde 2 kez ve 11 saniye süreyle yer almıştır.  

 

    

Görüntü 17 DHL                                          Görüntü 18 Philips 

 

Filmde ayrıca oyunculardan biri 5 saniye süreyle tek bir sahnede sigara içerken 

gösterilmiştir. Filmde yer alan ürünlerin dağılımına bakıldığında otomobillerin ağırlıklı 

olduğu görülmektedir. Otomobil dışında kargo şirketi, market, içecek, bilgisayar, 

fotoğraf makinesi markaları filmde yer almıştır.  
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Tablo 3 : Görevimiz Tehlike 3 Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün 

Grubu 

Marka 1 Marka 2 Marka 

3 

Marka 

4 

Marka 5 Marka 

6 

Süre 

(saniye)  

Otomobil  Mercedes Lamborghini Land 

Rover 

Dodge Lincoln 

Navigator 

Acura 120  

İçecek  Slurpee      2 

Bilgisayar  Philips      11 

Fotoğraf 

makinesi  

Kodak      26 

Mağaza  7-Eleven      6 

Lojistik  DHL      46 

 

  

3.1.5 Kanlı Elmas 

  

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Edward Zwick 

Senaryo: Charles Leavitt, C. Gaby Mitchell  

Oyuncular : Leonardo Dicaprio, Jennifer Connelly, Djımon Hounsou, Michael Sheen, 

Arnold Vosloo, Kagiso Kuypers, David Harewood, Basil Wallace, Ntare Mwine  

Yapım : Warner Bros. Pictures 

Orijinal Adı : Blood Diamond 

Gişe Hasılatı: 3.177.788 YTL (Türkiye), $57.377.916   (ABD), $171.407.179 (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 375.259 (Türkiye) 

 

Edward Zwick’in yönettiği ve Leonardo Dicaprio, Jennifer Connelly, Djımon 

Hounsou’nun başrollerini paylaştığı “Blood Diamond/Kanlı Elmas”, arka planda 

1990’larda Sierra Leone’yi kuşatan karmaşa ve iç savaşın oluşturduğu, Zimbabweli eski 
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bir kiralık asker olan Danny Archer’ın ve bir Mendeli bir balıkçı olan Solomon 

Vandy’nin öyküsünü anlatmaktadır.  

 

Geçimini elmas karşılığı silah ticareti yaparak sağlayan Archer ile ailesinden 

koparılarak elmas madenlerinde çalışmaya zorlanan Solomon’un yolları Solomon’un 

elmas madenlerinde nadir bulunan pembe bir elmas bulması üzerine kesişir. Ailesi 

mülteci kampında ve ise oğlu direnişçilerin elinde olan Solomon, Archer’ın ailesini 

kurtarmak için kendisine yardım edeceğine söz vermesi üzerine elması Archer’a 

vermeyi kabul eder ve ikili Afrika’da tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Elmasların 

ardındaki gerçeği gözler önüne sermek ve elmas sektörü liderlerinin ipliğini pazara 

çıkarmak için Sierra Leone’de bulunan Amerikalı idealist gazeteci Maddy Bowen da 

yazacağı makale için kaynak olarak gördüğü Archer’a bu yolda yardım edecektir.  

 

Türkiye’de sinemalarda 375.259 kişi tarafından izlenen ve öyküsü 1990 yıllarda 

geçen filmde, ürün yerleştirmenin çok az uygulandığı görülmektedir. Viski markası Jack 

Daniel’s, otomobil markası Range Rover, fotoğraf makinesi markası Nikon, filmde yer 

alan markalardır. 

 

Jack Daniel’s ilk olarak Archer’ın yıllar önce paralı askerlik yaptığı ordudan, 

Solomon’la çıkacakları yolculuk için malzeme çaldığı sahnede yer almaktadır (Bkz.: 

Görüntü 19). Jack Daniel’s’, marka adı belli olacak şekilde gösterilmektedir. Daha sonra 

Jack Daniel’s marka viskiler, ormanda kaldıkları gecelerden birinde Archer ve Solomon 

tarafından içilirken gösterilmektedir (Bkz.: Görüntü 20). Hem görsel hem de oyuncu 

kullanımının olduğu yerleştirme stratejisi izlenmiştir. Jack Daniel’s, filmde 3 kez ve 

toplam 8 saniye yer almıştır.  
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Görüntü 19 Jack Daniels                               Görüntü 20 Jack Daniels 

 

Otomobil markası Range Rover ise Archer’ın bir dönem paralı asker olarak 

çalıştığı ordunun albayını ziyaret gittiği sahnede görülmektedir (Bkz.: Görüntü 21). 

Range Rover da oyuncular tarafından kullanılırken gösterilmiştir. Range Rover, filmde 1 

kez gösterilmiş ve 20 saniye süreyle yer almıştır.  

 

Filmde gazeteci rolündeki Maddy, Solomon’un elması satacağı adamların 

fotoğrafını Nikon marka fotoğraf makinesiyle çekerken görülmektedir (Bkz.: Görüntü 

22). Nikon, markanın adı belli olacak şekilde 2 kez ve 2 saniye süreyle yer almaktadır. 

 

        

Görüntü 21 Range Rover                             Görüntü 22 Nikon 

 

Marka anlamında çok az sayıda yerleştirme yapıldıysa da Kanlı Elmas filminde dikkat 

çeken bir başka nokta ise Danny Archer rolündeki Leonardo DiCaprio’nun film boyunca 

sürekli sigara içmesi ya da diyologlarda bazı kişilerden sürekli sigara istemesidir (Bkz.: 

Görüntü 23 ve Görüntü 24). Herhangi bir sigara markası filmde gösterilmezken Danny 

Archer rolündeki Leonardo DiCaprio, film boyunca 47 kez ve 296 saniye boyunca sigara 
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içerken gösterilmiştir. Ünlü oyuncuların filmlerde sigara içmesi için önemli paralar 

ödeyen sigara şirketleri göz önünde bulundurulduğunda sigaranın filme tesadüfen 

yerleştirilmiş bir ürün olmadığı görülmektedir. 

    

Görüntü 23 Sigara                                       Görüntü 24 Sigara 

 

Tablo 4 : Kanlı Elmas Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün Grubu Marka  Süre (saniye)  

Alkollü içecek Jack Daniels 8 

Otomobil  Range Rover  20 

Fotoğraf makinesi  Nikon  2 

 

3.1.6 Deja vu 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Tony Scott  

Senaryo: Bill Marsilii, Terry Rossio  

Oyuncular : Denzel Washington, Paula Patton, Val Kimler, James Caviezel, Adam 

Goldberg, Elden Henson, Erika Alexander, Bruce Greenwood, Rich Hutchman, Matt 

Craven  

Yapım : Touchstone Picture, Jerry Bruckheimer Films, Scott Free Productions 

Gişe Hasılatı: 2.957.559YTL (Türkiye), $64.038.616 (ABD), $180.557.550   (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 345.319 (Türkiye) 
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Yönetmenliğini Tony Scott’ın yaptığı, Denzel Washington ve Paula Patton’nın 

başrollerini paylaştığı Deja vu, New Orleans’taki bir feribotta terörist saldırı sonucu 

meydana gelen büyük patlamanın ardından kanıt toplaması için görevlendirilen Duog 

Carlin isimli ajanın FBI tarafından geliştirilen bir cihaz yardımıyla 4 gün öncesine gidip 

kazayı engellemeye çalışmasını anlatmaktadır. Film, Türkiye’de sinemalarda gösterimde 

kaldığı süre içerisinde 345.319 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Deja vu filminde yer alan markaları incelendiğinde içecek ve otomobil 

markalarının ağırlıklı olarak bulunduğu görülmektedir. Filmde yer alan markalar ise HP 

bilgisayarlar, Amerikan otomobilleri Ford ve Chevrolet ile içecek markaları Pepsi, 

Mountain Dew ve enerji içeceği Redbull’dur.  

 

Filmde Ford marka otomobili ilk olarak ATF Ajanı Doug Carlin’in tarafından 

kaza yerine geldiği sahnede görürüz (Bkz.: Görüntü 25). Söz konusu sahnede ATF ajanı 

Doug Carlin’in kullandığı Ford marka otomobil, marka belli olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Ford otomobilin yer aldığı bir diğer sahne ise ATF ajanı Doug Carlin’in 

filmde bombacı tarafından öldürülen Claire Kuchever’in cenaze töreninden çıktığı 

sahnedir (Bkz.: Görüntü 26). Bu sahnede de Ford markası belli olacak şekilde 

yerleştirme yapılmıştır. Ford, filmde oyuncular tarafından kullanılmasının yanı sıra sözel 

olarak diyaloglarda da yer almıştır. Claire’in bombacı tarafından çalınan Ford Bronco 

cipi filmde 3 kez diyaloglarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Claire’in cipini satmak için 

gazeteye verdiği ilan da belirgin bir şekilde gösterilmiştir. Ford filmde hem sözel hem de 

oyuncular tarafından toplam 11 saniye ve 6 kez kullanılmıştır.  

 



 65 

     

Görüntü 25 Ford                                                Görüntü 26 Ford   

 

Bir başka Amerikan otomobil markası Chevrolet ise filmde sadece oyuncular 

tarafından kullanılmıştır. Deja vu’da hem FBI ajanı Paul Pryzwarra hem de bombacı 

Carroll Oerstadt, Chevrolet marka cipler kullanırken gösterilmiştir. Chevrolet de aynı 

Ford gibi marka açık şekilde gözükecek biçimde filmde yer almıştır. Chevrolet’nin hem 

eski hem de yeni model cipleri kullanılmıştır. FBI ajanı Paul Pryzwarra’nın yeni model 

Chevrolet kullandığı görülmektedir (Bkz.: Görüntü 27). Bombacı Carroll Oerstadt’ın ise 

eski model bir Chevrolet’si vardır ve Doug’ın 4 gün öncesine dönüp Claire’i bombacının 

elinden kurtarıp kaçtıkları sahnede bu eski model Chevrolet görülmektedir (Bkz.: 

Görüntü 28). Her iki otomobil de arkadan Chevrolet yazısı görülecek şekilde yakın 

planda gösterilmiştir. Chevrolet, 2 kez gösterilmiş ve 10 saniye boyunca filmde yer 

almıştır.  

 

      

Görüntü 27 Chevrolet                                    Görüntü 28 Chevrolet    

 

Filmde göze çarpan ve ustaca yerleştirilmiş markalardan biri olan Pepsi filmde üç 

ürünüyle yer almaktadır: Pepsi, Diet Pepsi ve Mountain Dew. Pepsi üç ürünü için de 
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izleyicileri reklam izliyorlarmış hissinden uzak tutan yaratıcı ve doğal yerleştirme 

stratejileri uygulamıştır. Filmde Pepsi’yi ve ya Mountain Dew’i sıklıkla ama izleyiciyi 

yormayacak bir biçimde görmekteyiz. ATF ajanı Doug’ın,  iş arkadaşıyla telefonda 

konuştuğu sırada arkadaşının masasında logo görülecek şekilde Diet Pepsi kutusu yer 

almaktadır (Bkz.: Görüntü 29). Aynı kare içinde Doug’ın iş arkadaşının masasında 

hamburger ve patates kızartması bulunmaktadır ve bu iki yiyeceğin genelde cola türü 

içeceklerle tüketildiği düşünüldüğünde ürün yerleştirme stratejisi oldukça başarılıdır.  

 

Ajan Doug’ın çalıştığı merkezdeki ofisine girdiği sahnenin arka planında 

Pepsi’nin cola makinesi yer almaktadır. Arka planda yer alan cola makinesiyle Pepsi, 

yaratıcı yerleştirme yolunu tercih etmiştir (Bkz.: Görüntü 30).  

 

        

Görüntü 29 Pepsi                                           Görüntü 30 Pepsi              

                                       

Pepsi ayrıca FBI ajanlarının olay hakkında çalıştıkları sahnelerde masaların 

üzerinde görülmektedir (Bkz.: Görüntü 31 ve Görüntü 32). Çok fazla ön planda olmadan 

doğal yerleştirmeyle filme dahil edilen Pepsi kutuları, olay üzerinde çalışan kişilerin 

masalarında yer almaktadır. Filmde Pepsi oyuncular tarafından tüketilmemektedir. 

Sadece görsel yerleştirme yapılmıştır.  
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Görüntü 31 Pepsi                                          Görüntü 32 Pepsi 

 

Pepsi’nin diğer içeceği Mountain Dew de aynı şekilde masaların üzerinde yer 

almakta ve oyuncular tarafından tüketilmemektedir (Bkz.: Görüntü 33 ve Görüntü 34). 

Çok fazla ön planda olmadan doğal yerleştirme yoluna gidilmiştir.   

 

Olayla ilgili olarak saatlerce çalışan insanların zaman kazanmak için hazır 

yiyecek, şeker ve kafein içeren içecekleri tüketmesi Pepsi’nin masalarda yer almasının 

izleyiciler tarafından doğal karşılanmasına neden olmaktadır. Pepsi’nin film içerisindeki 

tüm ürün yerleştirmeleri, genel anlamda izleyiciyi yormayan ve reklam yapıldığı hissini 

uyandırmayan bir biçimde düşünülmüş. Pepsi’nin 2004 yılında BrandCameo ödülünü 

kazanması da onun ürün yerleştirmede ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir. Pepsi, 

filmde toplam 18 saniye yer almış ve 9 kez kullanılmıştır. Mountain Dew ise 3 saniye 

yer almış ve 3 kere kullanılmıştır.  

  

     

Görüntü 33 Mountain Dew                           Görüntü 34 Mountain Dew 
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Enerji içeceği Red Bull, Pepsi’nin aksine oyuncu kullanımını tercih etmiştir. 

Filmde patlamayla ilgili araştırma yapan kişilerden biri olan Dr. Alexander Denny, Red 

Bull içerken görülmektedir (Bkz.: Görüntü 35). Dr. Alexander Denny’nin bir başka 

sahnede yine masasında Red Bull kutusu bulunmaktadır (Bkz.: Görüntü 36). Gece- 

gündüz olay üzerinde çalıştıkları için enerji içeceğine ihtiyaç duymaları göz önünde 

bulundurulduğunda ürün yerleştirme sahneyle uyumludur. Redbull, filmde 4 kez ve 4 

saniye süreyle yer almıştır. 

 

     

Görüntü 35 Redbull                                       Görüntü 36 Redbull   

 

Bilgisayar markası HP de filmde yer alan bir diğer markadır. Ajanların olay 

üzerinde çalışırken kullandıkları bilgisayarların markaları HP’dir. HP, logosu görülecek 

şekilde yerleştirilmiştir (Bkz.: Görüntü 37 ve Görüntü 38). Filmde, 4 gün öncesini 

görebilen bir sistem kurulmuştur. Bu sistem bilgisayar yardımıyla kullanılmaktadır. 

HP’nin, bu anlamda böyle teknolojik bir gelişmede kullanılan bilgisayar olması 

markanın gücünü göstermektedir. Ayrıca FBI gibi bir kurumun da HP bilgisayarları 

tercih etmesi marka imajına olumlu yönde etki etmektedir. HP, filmde 4 kez 7 saniye 

süreyle gösterilmiştir.  
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Görüntü 37 HP                                               Görüntü 38 HP 

 

Filmde genel anlamda yerleştirme stratejilerine bakıldığında görsel, sözel ve 

oyuncu kullanımının olduğu yerleştirme stratejilerinin uygulandığı görülmektedir. 

Filmde yer alan her ürün izleyiciyi yormayacak şekilde yerleştirilmiştir. Ürünlerin 

yerleştirilmelerinde doğal ve yaratıcı yerleştirme stratejileri uygulanmıştır. Ürünlerin 

uzun süre gösterilmeleri yerine kısa saniyelerle sık sık gösterilmesi yoluna gidilmiştir. 

Filmde yerleştirilen ürünler otomobil, içecek ve bilgisayar olarak sınıflandırılmaktadır.  

 

Tablo 5 : Deja Vu Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün 

Grubu  

Marka 1 Marka 2 Marka 3  Marka 4 Süre 

(saniye) 

İçecek  Pepsi  Diet Pepsi Mountain 

Dew 

Redbull  25 

Otomobil  Ford  Chevrolet    21 

Bilgisayar  HP    7 
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3.1.7 Köstebek 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Martin Scorsese 

Senaryo: William Monahan, Siu Fai Mak, Felix Chong 

Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin 

Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Anthony Anderson, Alec Baldwin Yapım : 

Warner Bros. Pictures 

Orijinal Adı : The Departed 

Gişe Hasılatı: 2.556.945 YTL (Türkiye), $132.384.315 (ABD), $289.847.354   (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 302.457 (Türkiye) 

 

2007 yılı Oscar Ödülleri’nde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi uyarlama 

senaryo ve en iyi kurgu dalında ödül alan Martin Scorcese imzalı Departed, ülkemizde 

Köstebek adıyla gösterime girmiştir. Film, Türkiye’de sinemalarda 302.457 kişi 

tarafından izlenmiştir.  

 

Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson’ın başrollerini paylaştığı 

Köstebek, Massachusetts Eyalet Polisi’nin şehrin güçlü mafya babası Frank 

Costello’nun yönettiği en büyük suç organizasyonunu çökertmek için geniş çaplı bir 

mücadele başlattığı Güney Boston’da geçiyor. Güney Boston’da büyümüş olan genç 

polis Billy Costigan’a yürütülen bu mücadele kapsamında Frank Castello’nun çetesine 

sızma görevi verilir. Billy gibi Güney Boston’da büyüyen bir başka genç polis Colin 

Sullivan ise Castello’nun eyalet polisindeki köstebeğidir. Her iki adam da, içine 

sızdıkları organizasyonun planları ve karşı planları hakkında bilgi toplamaktadırlar. 

Ancak hem gangsterler hem polisler aralarında bir köstebek olduğunu anlayınca, Billy 

ve Colin kendilerini kurtarabilmek için karşı taraftaki köstebeğin kim olduğunu bulmak 

konusunda birbirleriyle yarışmaya başlarlar.  
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Bilgisayar ve cep telefonlarının ön planda olduğu Köstebek filminde yer alan 

dizüstü ve masaüstü bilgisayarların tümünün Dell marka olduğu görülmektedir. Dell 

dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar polis teşkilatında çalışanların masalarında yer 

almaktadır (Bkz.: Görüntü 39). Dell ayrıca bilgisayarlara ait kutuların üzerinde logo 

olarak da gösterilmektedir. Dell, filmde logosu belli olacak şekilde kısa sürelerde ama 

sık sık sahnelerde yer almıştır (Bkz.: Görüntü 40). Filmde 50 saniye süreyle 20 kez 

gösterilen Dell, en çok kullanılan markadır.  

 

    

Görüntü 39 Dell                                           Görüntü 40 Dell 

 

Filmde en çok kullanılan ürünlerden bir diğeri ise cep telefonlarıdır. Filmde yer 

alan cep telefonu markaları Motorola, Samsung ve Sprint’tir. Samsung ve Sprint marka 

telefonlar özellikle filmdeki hemen hemen her oyuncu tarafından kullanılırken 

gösterilmiştir. Ürün yerleştirme stratejisi olarak oyuncu kullanımı tercih edilmiştir. 

Samsung ve Sprint ayrıca kendi ürünleri dışında iki firmanın birlikte ürettikleri cep 

telefonlarıyla da filmde yer almıştır. Telefonlar filmde çoğunlukla yakın planda logo 

belli olacak şekilde gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 41 ve Görüntü 42). Her iki markanın 

cep telefonları film boyunca 8’er kez kullanılmıştır. Sprint filmde toplam 14 saniye yer 

alırken Samsung ise 11 saniye gösterilmiştir.  
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Görüntü 41 Sprint                                             Görüntü 42 Samsung 

 

Köstebek’te yer alan diğer bir cep telefonu markası olan Motorola, film boyunca 

Samsung ve Sprint’in aksine sadece 3 kez görülmektedir. Motorola da Samsung ve 

Sprint gibi marka adı görülecek şekilde yakın planda gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 43 ve 

Görüntü 44). Motorola filmde toplam 4 saniye yer almıştır. 

 

    

Görüntü 43 Motorola                                    Görüntü 44 Motorola 

 

Filmde Coca Cola firması iki ürünüyle yer almıştır : Sprite ve Coca  Cola. Coca 

Cola filmde doğal yerleştirme stratejisini uygulamıştır. Filmde Coca Cola’yı ilk olarak  

Castello’nun filmin başında girdiği dükkanın tabelasında logo olarak görmekteyiz. Daha 

sonra aynı dükkanın tabelasındaki logoyu filmde bir başka sahnede tekrar görürüz. Coca 

Cola bir diğer sahnede ise operasyon yürüten polis memurlarından birinin dizüstü 

bilgisayarının yanında durmaktadır (Bkz.: Görüntü 45). Coca Cola toplam 4 kez 

kullanılmış ve 7 saniye süreyle filmde yer almıştır.  
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Coca Cola firmasının diğer içeceği Sprite ise filmde doğal yerleştirme yerine 

oyuncu kullanımını tercih etmiştir. Sprite, logosu ön planda olacak şekilde sahneye 

yerleştirilmiştir (Bkz.: Görüntü 46). Sprite, tek bir sahnede 1 saniye süreyle yer almıştır.  

       

Görüntü 45 Cocacola                                    Görüntü 46 Sprite 

 

Pepsi’nin içeceklerin biri olan Mountain Dew filmde yine doğal yerleştirme 

kullanılarak yer alan ürünlerden biridir. Mountain Dew, Castello’nun çetesinin 

oturdukları masanın üzerinde yer almaktadır (Bkz.: Görüntü 47). Filmde 2 kez kullanılan 

Mountain Dew, toplam 2 saniye gösterilmiştir. Markanın sahneye yerleştirilmesinde ön 

planda olmamasına dikkat edilmiştir.  

 

Filmde yer alan Amerikan birası Budweiser ise filmde iki farklı oyuncu 

tarafından birer kez tüketilirken gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 48). Budweiser ayrıca 

filmde arka planda logo olarak da gösterilmiştir. Budweiser, sahnede marka görülecek 

şekilde yer almıştır.  Filmde toplam 8 kez gösterilmiştir.  

 

      

Görüntü 47 Mountain Dew                          Görüntü 48 Budwieser 
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Filmde yer alan şeker markası Halls da doğal yerleştirmeyi tercih etmiştir. Filmin 

başlangıcında Castello’nun girdiği dükkanın tezgahının üzerinde Halls şekerleri 

bulunmaktadır (Bkz.: Görüntü 49). Daha sonra Halls şekerlerini birkaç sene sonrasında 

yine aynı dükkanın tezgahında tekrar görürüz. Aradan birkaç sene geçmesine rağmen 

dükkandaki şeker markasının değişmemesi markanın kalıcılığını göstermektedir. Halls, 

filmde toplam 7 saniye süreyle 5 kez yer almıştır. Yer aldığı sahnelerde marka ön planda 

olmayacak şekilde yerleştirme yapılmıştır.  

 

1925 yılında kurulan Amerikan ekmek markası Wonder Bread de, Halls gibi hem 

kafe hem de market olan dükkandaki ürünlerden biridir. Wonder Bread’i dükkan 

sahibinin Collin için hazırladığı yiyecekleri kese kağıtlarına koyarken görürüz (Bkz.: 

Görüntü 50).  Ayrıca bir başka sahnede de raflarda Wonder Bread ekmekleri 

görülmektedir. Filmdeki dükkanın hem kafe hem de market işlevine sahip olması 

nedeniyle ürün yerleştirme, izleyiciye reklam yapıldığını hissettirmemektedir. Wonder 

Bread, filmde 3 kez gösterilmiş ve toplam 3 saniye yer almıştır.   

 

       

Görüntü 49 Halls                                          Görüntü 50 Wonderbread 

 

Ses sistemleri markası olan McIntosh, polis memuru Colin Sullivan’ın evinin 

salonunda görülmektedir. Sullivan’ın kız arkadaşı Madolyn, Bill Costigan tarafından 

hazırlanmış ve Sullivan ile Castello arasında geçen telefon konuşmalarının kayıtlarından 

oluşan CD’yi dinlemek için McIntosh marka CD player’ı kullanmaktadır (Bkz.: Görüntü 

51). Aynı sahnede Madolyn, Sullivan’ın da konuşmaları duyması için kulaklığı çıkartır 
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ve ses dışardan duyulmaya başlar. Özellikle amfileri oldukça beğenilen bir marka olan 

McIntosh’un ses kalitesini göstermesi açısından başarılı bir yerleştirme stratejisi 

izlenmiştir.  

 

Filmde yer alan tek giyim markası olan Adidas ise yerleştirme stratejisi olarak 

oyuncu kullanımını tercih etmiştir. Adidas, Castello’nun polis tarafından sorgulanan 

adamlarından birinin üzerinde görülmektedir (Bkz.: Görüntü 52). Adidas, filmde 2 kez 

yer almış ve toplam 3 saniye gösterilmiştir.  

 

         

Resim 51 McIntosh                                      Resim 52 Adidas 

 

Elektronik eşya üreticisi Panasonic, polis memuru Sullivan’ın evinde 

görülmektedir. Sullivan’ın kız arkadaşı Madolyn, çalan telefona bakarken evdeki telsiz 

telefonun markasının Panasonic olduğu sahnede belirgin bir şekilde gösterilmiştir.  

 

Son olarak bira markaları Becks ve Heineken, doğal yerleştirme yoluyla sahneye 

yerleştirilmiştir. Filmde Castello ve Costigan’ın barda oturdukları sahnede duvarda 

Becks ve Heineken’e ait logolar dikkat çekmektedir.  

 

Filmde dikkat çeken bir başka nokta ise başrol oyuncularının film boyunca sigara 

içerken gösterilmesidir. Sigara markası olarak sadece Marlboro yer almıştır. Marlboro 

sadece 2 sahnede 2 saniye süreyle gösterilmiştir. Filmde oyuncular toplam 56 kez 169 

saniye süreyle sigara içerken gösterilmiştir. 
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Filmin geneline baktığımızda Cocacola, Becks, Heineken, Halls, MountainDew 

dışında filmde yer alan bütün ürünler oyuncular tarafından kullanılmıştır. Filmdeki 

markaların önemli bir bölümü doğal yerleştirme stratejisini izlemiştir. Filmde yer alan 

ürünler, bilgisayar, alkollü ve alkolsüz içecekler, yiyecek, şeker, cep telefonu, giysi, 

sigara, elektronik eşyalar şeklinde sınıflandırılmaktadır.  

 

Tablo 6 : Köstebek Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün Grubu  Marka 1 Marka 2 Marka 3 Süre (saniye) 

İçecek  Cocacola Sprite Mountain Dew 10 

Alkollü içecek  Budweiser Heineken Becks 36 

Cep telefonu  Samsung Sprint Motorola 29 

Gıda  Wonderbread Halls  10 

Bilgisayar  Dell   50 

Giyim  Adidas   3 

Sigara  Marlboro    3 

Diğer  Panasonic  McIntosh  2 

 

3.1.8 Temel İçgüdü 2 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Michael Caton-Jones  

Senaryo: Leora Barish, Henry Bean, Joe Eszterhas 

Oyuncular : Stan Collymore, Sharon Stone, Neil Maskell, David Thewlis, Jan 

Chappell, David Morrissey,Terence Harvey, Hugh Dancy  

Yapım : MGM 

Orijinal Adı : Basic Instinct 2 

Gişe Hasılatı: 2.090.646 YTL(Türkiye), $5.971.336   (ABD), $38.629.478 (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 291.036 (Türkiye) 
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1992 yapımı Temel İçgüdü filminin devam filmi olan Temel İçgüdü 2’nin 

yönetmenliği Michael Caton-Jones tarafından yapılmış ve başrolde ilk filmde olduğu 

gibi Sharon Stone yer almıştır.   

 

Temel İçgüdü 2’nin konusunu San Fransisco'dan Londra’ya taşınan yazar 

Catherine Tramell’ın yine bir cinayet olayıyla başı derde girmesi, olayla ilgili olarak 

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın psikiyatrist Dr. Andrew Glass'ı, Tramell'un 

durumunu incelemek üzere görevlendirmesi ve Glass’ın da Tramel’in cazibesine 

kapılarak onun baştan çıkarıcı oyunlarının tutsağı olması oluşturmaktadır. Temel İçgüdü 

2, Türkiye’de sinemalarda 291.036 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Filmde yer alan tek ürün filmin ilk sahnelerinde görülen C8 Laviolette marka 

otomobildir. C8 Laviolette ayrıca sözel olarak da kullanılmıştır. Catherine Tramell’i 

sorguya çeken polis Catherine’e “ Bunları Spyder’ınızda bulduk” der, Catherine ise “ 

Aslında artık öyle bir araba kullanmıyorum. Şu anda bir C8 Laviolette’m var. Daha 

hafif, daha hızlı…” şeklinde cevap verir. Otomobilin modelini yanlış söyleyen polis 

memuruna Catherine, otomobilin özelliklerine de değinerek cevap vermektedir. Filmin 

ilk sahnelerinde Catherine, aynı otomobil ile şehirde hız yaparken gösterilir. Laviolette, 

filmde 20 kez gösterilmekte ve toplam 44 saniye yer almaktadır. C8 Laviolette, görsel 

olarak marka adı ön planda yer almadan kullanılmıştır.  

 

Filmde marka olarak gösterilmeden kullanılan bir başka ürün ise sigaradır. 

Hemen her sahnede Catherine’in elinde sigara bulunmaktadır. Sigara filmde 45 kez 

kullanılmış ve 249 saniye yer almıştır.  
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Tablo 7 : Temel İçgüdü 2 Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün Grubu  Marka  Süre (saniye) 

Otomobil  C8Laviolette 44 

 

 

3.1.9 Poseidon’dan Kaçış 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Wolfgang Petersen  

Senaryo: Mark Protosevich, Paul Gallico 

Oyuncular : Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss, Emmy 

Rossum, Mía Maestro, Mike Vogel, Kevin Dillon, Freddy Rodríguez  

Yapım : Warner Bros. Pictures 

Orijinal Adı : Poseidon 

Gişe Hasılatı: 1.878.212 YTL (Türkiye), $60.674.817    (ABD), $181.674.817 (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 258.958 (Türkiye) 

 

Wolfgang Petersen’ın yönettiği ve Paul Gallico’nun romanına dayanarak 

senaryosunu Mark Protosevich yazdığı Poseidon’dan Kaçış, türünün en güzel 

örneklerinden biri olan Poseidon isimli yolcu gemisinin yılbaşı gecesi dev dalgalar 

nedeniyle alabora olması üzerine balo salonunda mahsur kalan yolculardan bazılarının 

gemiden çıkmak için mücadele vermesini anlatmaktadır. Poseidon’dan Kaçış, 

Türkiye’de sinemalarda 258.958 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Filmde ürün yerleştirme anlamında sadece cep telefonu markası Nokia yer 

almıştır. Yolculardan Richard Dreyfus’un canlandırdığı Richard Nelson, güvertede eski 

sevgilisine Nokia marka cep telefonuyla mesaj atmaktadır (Bkz.: Görüntü 53). Nokia, 
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marka ön planda olacak şekilde yakın planda sahneye yerleştirilmiştir. Filmde 1 kez ve 3 

saniye süreyle yer almıştır. 

 

Filmde ayrıca başrol oyuncusunun 4 kez ve toplam 38 saniye sigara içerken 

gösterilmiştir. Herhangi bir sigara markası yer almamıştır.  

 

 

Görüntü 53 Nokia 

 

Tablo 8 : Poseidon’dan Kaçış Filminde Yer Alan Markalar 

 
Ürün Grubu  Marka  Süre (saniye) 

Cep telefonu  Nokia  3 
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3.1.10 Casino Royale 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Martin Campbell  

Senaryo: Neal Purvis, Robert Wade, Paul Haggis, Ian Fleming   

Oyuncular : Daniel Craig, Eva Gren, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, 

Giancarlo Giannini, Caterina Murino  

Yapım : MGM 

Gişe Hasılatı: 2.198.276YTL (Türkiye), $167.445.960 (ABD), $594.239.066 (Dünya) 

İzleyici Sayısı : 255.681 (Türkiye) 

 

Sinema tarihinin en uzun soluklu serisi James Bond'un yirmi birinci filmi olan 

"Casino Royale", Ian Fleming'in 1953 yılında yayımlanmış, gizli ajanı konu aldığı, aynı 

adlı ilk romanına dayanmaktadır. Casino Royale, Bond'un kariyerinin ilk dönemini ele 

almaktadır. Filmin konusunu ise James Bond’un dünya teröristlerine finans sağlayan Le 

Chiffre'ye engel olup bu ağı çökertmesi ve bu amaç uğruna Le Chiffre'yi, Casino 

Royale’de oynanacak olan yüksek bahisli poker oyununda da yenmesi oluşturmaktadır. 

Casino Royale, Türkiye’de sinemalarda 255.681 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Önceki James Bond serilerinde olduğu gibi Casino Royale’de de ürün 

yerleştirmenin oldukça fazla kullanıldığı görülmektedir. Filmde ürün anlamında cep 

telefonları, otomobiller ve dizüstü bilgisayarların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Filmde 

kullanılan diğer ürünler ise saat, televizyon ve CD’dir.  

 

Ürünlerin filmdeki yerleştirme stratejilerine bakıldığında televizyon ve içki 

markaları hariç bütün ürünler oyuncular tarafından kullanılırken gösterilmiştir. Filmde 

yer alan markalar ise Sony Ericsson cep telefonları, Sony Vaio dizüstü bilgisayarlar, 

Sony plazma televizyon, Sony CD, Ford, Aston Martin, Range Rover, Rolex ve Omega 

saatlerdir. Casino Royale’de hemen her sahnede Sony’ye ait ürünler görülmektedir.  
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Görüntü 54 Sony Ericsson                           Görüntü 55 Sony Ericsson 

 

Sony Ericsson cep telefonları filmde hem iyi karakterler hem de kötü karakterler 

tarafından kullanılmaktadır (Bkz.: Görüntü 54 ve Görüntü 55). Filmde bombacı 

rolündeki Afrikalı gencin elinde de eski model bir Sony Ericsson cep telefonu vardır 

(Bkz.: Görüntü 63). Ayrıca filmdeki diğer kötü karakterler de aynı şekilde Sony 

Ericsson cep telefonu kullanmaktadırlar. Filmde cep telefonlarının hepsi ekranda 

markayı belirgin bir şekilde gösterecek şekilde yerleştirilmiştir. Sony Ericsson cep 

telefonları filmde toplam 56 saniye yer almış ve 17 kez gösterilmiştir. Cep telefonlarının 

her biri ekranda açık bir şekilde yer almış ve doğal olarak filme yerleştirilmiştir.  

 

Filmde yer alan diğer bir ürün ise ünlü otomobil markaları. James Bond ile 

özdeşleşmiş bir otomobil markası olan Aston Martin filmde iki ayrı modeliyle yer 

almaktadır (Bkz.: Görüntü 56 ve Görüntü 57). Filmde toplam 30 saniye yer alan Aston 

Martin, toplam 10 kez gösterilmiştir. Aston Martin, ayrıca filmde sözel olarak da yer 

almıştır.  

 

    

Görüntü 56 Aston Martin                             Görüntü 57 Aston Martin 
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Filmde yer alan bir başka otomobil markası Ford’tur. James Bond’un 

Bahamalar’a geldiğinde Ocean Club’a gitmek için kullandığı araç Ford’a markadır 

(Bkz.: Görüntü 58).  Ford, filmde 6 kez yer almış ve toplam 16 saniye kullanılmıştır. 

Ford, diğer otomobillerde olduğu gibi markanın logosu belirgin şekilde görülecek 

biçimde yerleştirilmiştir. Casino Royale’de Range Rover marka cip de yine marka 

logosu belirgin bir şekilde toplam 16 saniye yer almış ve 4 kez gösterilmiştir (Bkz.: 

Görüntü 59). 

 

            

Görüntü 58 Ford                                           Görüntü 59 Range Rover 

 

Casino Royale’de Sony’nin cep telefonları dışında dizüstü bilgisayarları, plazma 

televizyonları ve CD’leri de yer almaktadır. Sony Vaio dizüstü bilgisayarlar filmde en 

çok kullanılan üçüncü üründür. Film boyunca 7 kez Sony Vaio dizüstü bilgisayar 

kullanılırken gösterilmektedir. Bond, Sony Vaio’yu hem kapalı alanlarda hem de tekne 

gibi açık alanlarda kullanır (Bkz.: Görüntü 60). Bond dışında filmin kötü karakteri Le 

Chiffre’yi de Sony Vaio’yu kullanırken görürüz. Sony Vaio filmde toplam 22 saniye yer 

almıştır.  

      

Görüntü 60 Sony Vaio                                  Görüntü 61 Sony CD 
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Sony’nin ağırlığının hissedildiği filmde James Bond’un güvenlik kamerasının 

kayıtlarına bakmak için girdiği odada güvenlik kayıtları arşivlerinin yer aldığı CD’lerin 

de Sony marka olduğu görülmektedir (Bkz.: Görüntü 61). Ayrıca Le Chiffre’nin 

telefonla konuştuğu bir sahnede arka planda Sony marka plazma televizyon yer 

almaktadır (Bkz.: Görüntü 62). 

 

    

Görüntü 62 Sony TV                                    Görüntü 63 Sony Ericsson 

 

Casino Royale’in sponsorlarından olan Heineken de filmde James Bond’un, 

uçağı havaya uçurmayı planlayan bombacıyı hava alanının free shop’unda takip ettiği 

sahnede arka planda görülmektedir (Bkz.: Görüntü 64). Sadece tek bir sahnede yer alan 

Heineken, yaratıcı yerleştirme yoluyla filme dahil olmayı tercih etmiştir. Heineken 

filmdeki diğer ürünlerin aksine oyuncular tarafından kullanılmamış sadece görsel olarak 

gösterilmiştir. Filmde tek bir sahnede gözükse de Heineken, Casino Royale filmi ile 

ilgili yaptıkları anlaşma gereği filmden sonra başrol oyuncularından Vesper Lynd 

rolündeki Eva Green  ile reklam kampanyası yapmışlardır. Reklam filminde her ne kadar 

James Bond’un klasikleşmiş içeceği Martini olarak gösterildiyse de Bond Kızı’nın 

içeceğinin bira olduğu imajı verilmeye çalışılmıştır. 
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Görüntü 64 Heineken                                   Görüntü 65 Smirnoff 

 

Diğer bir içki markası Smirnoff da aynı Heineken gibi Bond’un hava alanındaki 

Free Shop’ta bombacıyı takip ettiği sahnede yer almış ve yaratıcı yerleştirme 

uygulanmıştır  (Bkz.: Görüntü 65). 

 

James Bond ile özdeşleşmiş bir diğer ürün ise Omega marka saatlerdir. İlk James 

Bond filmlerinde Rolex saat tercih edildiyse de son dönem Bond filmlerinde Omega 

saatler varlığını göstermektedir. Filmde Omega saatler görsel olarak ön planda 

tutulmazken diyalog içerisinde markadan bahsedilmiştir. Bond ve Vesper arasında geçen 

diyalogda Vesper, Bond’a saatin markasını şu şekilde sorar:  

V: “Rolex?” 

J:  “Omega.”  

V: “Güzelmiş.”  

Diyalogdan da anlaşılacağı gibi James Bond’un tercih ettiği saat markasının Omega 

olduğunun altı çizilmektedir. Diğer bir ünlü saat markasından daha bahsedilmiş ancak 

Bond’un tercihinin Omega’dan yana olduğu vurgulanmıştır.  

 

Filmde genel anlamda ürün yerleştirme stratejileri incelendiğinde en çok görsel 

ve oyuncu kullanımının yerleştirme stratejisi olarak kullanıldığı görülmektedir. Sözel 

yerleştirme sadece Aston Martin marka otomobilde ve Omega marka saatlerde 

uygulanmıştır. Markalardan Omega, Heineken ve Smirnoff dışında hepsi ön planda 

tutularak yerleştirilmiştir. Sony Ericsson cep telefonları filmde toplam 56 saniye ve 17 
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kez yer alarak en fazla kullanılan marka konumundadır. Filmde yer alan ürünleri 

sınıflandırdığımızda cep telefonu, otomobil ve dizüstü bilgisayarlar en çok kullanılan 

ürünlerdir. Ürün yerleştirme yapılırken markalar belirgin ve uzun süre sahnelerde yer 

almıştır. Filmde markaların reklam amaçlı yerleştirildiği izleyici tarafından net bir 

şekilde fark edilebilecek konumdadır.  

 

Tablo 9 : Casino Royale Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün Grubu Marka 1 Marka 2 Marka 3 Süre (saniye) 

Otomobil Aston Martin Ford Range Rover 62 

Cep telefonu Sony Ericsson   56 

Bilgisayar Sony Vaio   22 

Televizyon Sony   2 

Alkollü içecek  Heineken Smirnoff   5 

Diğer  Omega Sony CD  2 

 

 

3.2 2006 Yılında Sinemalarda En Çok İzlenen İlk 10 Türk Filminin İçerik 

Analizi 

 

Çalışmanın bu bölümünde 2006 yılında gösterime giren Türk filmlerinden en çok 

izlenen ilk 10 filmin içerik analizi yer almaktadır. Filmlerde yer alan markaların 

yerleştirme stratejileri incelenerek ve hangi markaların ne kadar süreyle yer aldığı 

tablolar halinde gösterilmektedir. 2006 yılında en çok izlenen ilk 10 Türk filmi sırasıyla; 

Hokkabaz, Maskeli Beşler :Irak, Sınav, Son Osmanlı Yandım Ali, Dünyayı Kurtaran 

Adamın Oğlu, Beynelmilel, Küçük Kıyamet, Pars : Kiraz Operasyonu, Amerikalılar 

Karadenizde 2 ve Eve Giden Yol 1914’tür.  
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3.2.1 Hokkabaz 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen:  Cem Yılmaz, Ali Taner Baltacı  

Senaryo: Cem Yılmaz  

Oyuncular : Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin,  Tuna Orhan, Kemal İnci, 

Gürgen Öz, Caner Alkaya, Ayçe Abana, Bahtiyar Engin  

Yapım : BKM Film 

Gişe Hasılatı: 12.985.183 YTL 

İzleyici Sayısı : 1.698.999 

 

Yönetmenliğini Cem Yılmaz ve Ali Taner Baltacı’nın beraber yaptıkları ve 

senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı Hokkabaz, 1.698.999 izleyici sayısıyla 2006 

yılında en çok izlenen Türk filmidir. Filmin konusunu ise geçimini sihirbazlık yaparak 

sağlayan İskender ve arkadaşı Maradona lakaplı Orhan’ın, İskender’in babası Sait’i de 

alarak turneye çıkmaları ve bu yolculuk sırasında başlarına gelen olaylar 

oluşturmaktadır.  

 

       

Görüntü 66 Opet                                          Görüntü 67 Adidas                                                     

 

Filmin sponsoru Opet filmde sadece bir kez yer almıştır. Yaratıcı bir yerleştirme 

yapılarak Opet’e ait yakıt tankeri yolda giderken gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 66).  Opet 

filmde toplam 3 saniye yer almıştır.  
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Filmde dikkat çeken bir başka marka ise Maradona lakaplı Orhan’ın film 

boyunca üstünde çıkarmadığı Adidas marka eşofmanlarıdır (Bkz.: Görüntü 67). 

Orhan’ın lakabının ünlü Arjantinli futbolcu Maradona’nın adı olması ve Adidas’ın da 

futbolu destekleyen bir firma olması açısından ürün yerleştirmenin başarılı olduğu 

görülmektedir.     

 

Filmde başrol oyuncuları 7 kez ve 48 saniye süreyle sigara içerken gösterilmiştir. 

Herhangi bir sigara markası yer almamıştır. 

 

Filmde Opet sadece görsel olarak yerleştirilmiştir. Adidas ise oyuncu tarafından 

kullanılmıştır.  Filmde haber kaynağı olarak NTV’yi görmekteyiz. NTV iki sahnede 

toplam 9 saniye süreyle gösterilmiştir.  

 

Tablo 10 : Hokkabaz Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün Grubu  Marka  Süre (saniye) 

Petrol  Opet 3 

Haber kaynakları NTV 9 

 

 

3.2.2 Maskeli Beşler :Irak 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Murat Aslan  

Senaryo: Murat Aslan  

Oyuncular : Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla 

Sarıhan, Erdal Tosun, Cezmi Baskın, Durul Bazan, Tatyana Tsikeviç, Charles Carrol, 

Burak Öncü, Ali Atıf Bir, Ceyhun Yılmaz, Hamit Haskabal   

Yapım : Arzu Film, Fida Film 
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Gişe Hasılatı: 8.596.005YTL 

İzleyici Sayısı : 1.231.382 

 

Murat Aslan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Maskeli Beşler :Irak, 

Türklerin Kuzey Irak’ta petrol üzerinde haklarının yenildiğine inanan Maskeli Beşler 

çetesinin Amerikalıların kontrolündeki bir petrol rafinerisindeki bir petrol dağıtım 

tesisine operasyon düzenlemeye karar vermeleri ve bunun üzerine gelişen olayları 

anlatmaktadır. Film, sinemalarda 1.231.382 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Filmde ürün yerleştirme olarak otomobil markaları ve içecek markası CocaCola 

yer almıştır. Mercedes, BMW, Lincoln, Hummer filmde yer alan otomobil markalarıdır. 

Amerikan ve Türk dışişleri sorumlularının Kuzey Irak’ a gitmek için binecekleri uçağın 

olduğu yere BMW ve Mercedes’e ait otomobillerle getirilmektedir. Otomobillerin 

logoları yakın planda yer almamıştır. Her iki otomobilde birer kez ve bir saniye süreyle 

gösterilmiştir.  

 

Türk ve Amerikan heyetleri filmde Amerikan otomobil markası Hummer ile 

Amerikan birliğinin olduğu yere götürülmektedir. 13 saniye süreyle 2 kez gösterilmiş ve 

Hummer markası yakın planda yer almıştır (Bkz.: Görüntü 68). Diğer bir Amerikan 

otomobil markası Lincoln ise bölgenin ağasının kaçak yakıt üreten Peşto isimli adamın 

dükkanına gittiği sahnede gösterilmektedir (Bkz.: Görüntü 69). Lincoln de oyuncular 

tarafından kullanılmıştır. Marka adı yakın planda gösterilmiş, sadece bir kez ve 2 saniye 

süreyle yer almıştır.  
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Görüntü 68 Hummer                                    Görüntü 69 Lincoln                                                     

                                                  

Filmde en çok kullanılan marka olan CocaCola, hem Maskeli Beşler hem de 

Amerikan askerleri tarafından tüketilirken gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 70). Ayrıca 

Maskeli Beşler’in isteklerinin yer aldığı Amerikan ordusu tarafından gönderilen sandıkta 

da CocaCola kutularının olduğu görülmektedir (Bkz.: Görüntü 71). CocaCola hem 

oyuncular tarafından kullanılmış hem de görsel olarak yer almıştır. Filmde toplam 43 

saniye yer alan CocaCola, 9 kez gösterilmiştir.  

 

       

Görüntü 70 Cocacola                                   Görüntü 71 Cocacola                                                      

                                       

Tablo 11 : Maskeli Beşler : Irak Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün 

Grubu  

Marka 1 Marka 2  Marka 3 Marka 4 Süre 

(saniye) 

Otomobil  Hummer Lincoln Mercedes BMW 17 

İçecek  Cocacola    43 
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3.2.3 Sınav 
  

 
Filmin Künyesi  

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak  

Senaryo: Yiğit Güralp  

Oyuncular : İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan, Rüya Önal, Caner Özyurtlu, Volkan 

Demirok, Hümeyra, Altan Erkekli, Güven Kıraç, Zafer Algöz, Ayda Aksel, Ali Sürmeli, 

Tuba Büyüküstün, Kadir Çöpdemir, Nejat Birecik, Itır Esen, Jean-Claude Van Damme  

Yapım : Böcek Yapım ve Fida Film 

Gişe Hasılatı:  7.925.790 YTL 

İzleyici Sayısı : 1.145.014 

 

Ömer Faruk Sorak’ın Türkiye’nin nüfusunun yarısını oluşturan genç nüfusun 

yaşamlarını çarpıcı bir dille beyazperdeye taşıyacak olan üçlemesinin ilk filmi olan 

Sınav; aile baskısı, gelecek kaygısının öğrenciler üzerinde yarattığı stres ile öncelikle 

ortaöğretim başarı puanlarını yükseltmek için okuldaki yazılı sorularını ele geçirmekle 

başlayıp, sonrasında işi ÖSS sorularını çalmaya kadar götürmeyi planlayan Mert, Sinan, 

Gamze, Kaan ve Uluç’un hikayesini konu alıyor. Film gösterimde kaldığı süre boyunca 

1.145.014 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Gnctrkcll’in sponsor olduğu filmde Turkcell dışında marka olarak D&R, Home 

Store, Capitol Alışveriş Merkezi yer almaktadır. Yerleştirme stratejilerine bakıldığında 

filmin sponsoru Turkcell’in hem görsel hem sözel yer aldığını ayrıca oyuncular 

tarafından da kullanıldığını görmekteyiz. Filmde öğrenciler okuldan sınav sorularını 

çalarken cep telefonuyla haberleşmektedirler. Cep telefonuyla haberleştikleri sahnelerde 

kullandıkları telefonların ekranlarından Turkcell yazısı görülmektedir. Öğretmenlerinin 

numarasını internetten buldukları sahnede bilgisayar ekranında Turkcell’e ait numara 

belirgin bir şekilde yer almış ve öğretmenlerini cep telefonuyla aradıkları sahnede de 

masanın üstünde bulunan telefonun ekranında Turkcell yazısı belirgin bir biçimde 
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gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 72). Filmde öğrencilerin cep telefon numaralarını 

birbirlerine verdikleri sahnede ayrıca Turkcell cep numarası sözlü olarak da ifade 

edilmektedir. Filmin sponsoru Gnctrkcll ise yaratıcı yerleştirme yoluyla da filmde yer 

almaktadır. Gnctrkcll, filmin konuk oyuncu Jean Claude Van Damme’ın otomobiliyle 

geçtiği sahnede yol kenarındaki reklam panosunda gözükmektedir (Bkz.: Görüntü 73). 

Filmde Turkcell ve Gnctrkcll toplam 6 kere kullanılmıştır. Filmde yer alma süresi ise 

toplam 8 saniyedir.  

 

     
Görüntü 72 Turkcell                                      Görüntü 73 Gnctrkcll                                                     

                                                 

Sınav filminde yer alan markalardan bir diğeri ise Capitol Alışveriş Merkezi’dir. 

Filmde sadece Capitol Alışveriş Merkezi sadece Mert’in Fatma Öğretmen’i takip ettiği 

sahnede dışardan gösterilse de filmdeki birçok sahnenin çekimi Capitol logosu 

gösterilmeden Capitol Alışveriş Merkezi’nde yapılmıştır (Bkz.: Görüntü 74). Bu 

sahneler, Gamze’nin Mert’i başka bir kızla gördüğü, öğrencilerin part time işlerde 

çalıştığı sahnelerdir. Ayrıca filmde yer alan diğer markalardan D&R ve Home Store’un 

da Capitol’de bulunan mağazalarında çekim yapılmıştır. Capitol logosu sadece bir kere 

kullanılmış ve filmde toplam 2 saniye yer almıştır.  
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Görüntü 74 Capitol                                     Görüntü 75 D&R                                                     

                                                  

D&R ise filmde hem görsel olarak yer almış hem de oyuncu markayı 

kullanmıştır. Fatma Öğretmenin torunuyla beraber alışveriş yaptıkları mağazadan 

çıkarken arkada D&R logosu ve öğretmenin elinde de D&R’a ait poşet bulunmaktadır 

(Bkz.: Görüntü 75). D&R filmde tek bir sahnede yer almıştır.  

 
Son olarak dekorasyon ve hazır giyim markası Home Store, filmde Mert’in 

çalıştığı mağaza olarak görülmektedir. Filmde öncelikle Mert’i Home Store’a ait kafenin 

önünden geçerken görürüz (Bkz.: Görüntü 76). Markanın yer aldığı diğer sahnede ise 

Mert iş arkadaşıyla konuşmakta ve arkada ise belirgin bir şekilde markanın ismi yer 

almaktadır (Bkz.: Görüntü 77). Filmde yer aldığı her iki sahnede de marka açıkça 

görülmektedir. Home Store filmde sadece görsel olarak toplam 11 saniye yer almıştır.  

 

       
Görüntü 76 Home Store Cafe                      Görüntü 77 Home Store                                   

                   

Sınav filminde yer alan markaların hepsi görsel olarak filme yerleştirilmiştir. 

Filmde sözel olarak sadece filmin sponsoru Turkcell yer almıştır. Oyuncu kullanımı ise 

sadece Turkcell ve D&R markalarının yerleştirme stratejilerinde görülmektedir. Filmde 
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ayrıca oyuncuların filmde tükettikleri içeceklerin ambalajları çıkartılmış ya da 

içeceklerin logoları oyuncuların elleriyle kapatılmıştır. Filmde başrol oyuncusu 3 kez ve 

11 saniye süreyle sigara içerken gösterilmiştir. Herhangi bir sigara markası yer 

almamıştır.  

 

Tablo 12 : Sınav Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün Grubu  Marka 1  Marka 2 Süre (saniye) 

GSM Operatörü Turkcell  8 

Alışveriş Merkezi  Capitol  3 

Mağaza  D&R Home Store 17 

 

 

3.2.4 Son Osmanlı Yandım Ali 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan  

Senaryo: Mehmet Soyarslan, Baykut Badem, Suat Yalaz  

Oyuncular : Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Emin Boztepe, Engin Şenkan, Okan 

Aydoğan, Hasan Yalnızoğlu, Ragıp Savaş, Alican Yücesoy, İstemi Betil  

Yapım : Özen Film 

Gişe Hasılatı:  7.597.047 YTL 

İzleyici Sayısı : 1.061.698 

 

Suat Yalaz’ın aynı adlı çizgi romanından sinemaya uyarlanan Son Osmanlı 

Yandım Ali, İstanbul’un işgal altında olduğu yıllarda Osmanlı külhanbeyi Yandım 

Ali’nin, Mustafa Kemal Paşa’yla yolunun kesişmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı 

macerasını anlatmaktadır. Son Osmanlı Yandım Ali, 1.061.698 kişi tarafından 
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sinemalarda izlenmiştir. Tarihte bir dönemi anlatan filmde ürün yerleştirme 

yapılmamıştır.  

 

3.2.5 Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Kartal Tibet   

Senaryo: Murat Boyacıoğlu  

Oyuncular : Cüneyt Arkın, Mehmet Ali Erbil, Deniz Seki, Pascal Nouma, Ayşen 

Gruda, Günay Karacaoğlu, Ali Erkazan, Burcu Kara, İsmail İncekara, Sinem Kobal, 

Veysel Diker  

Yapım : Tiglon-Zero Yapım 

Gişe Hasılatı:  3.102.917YTL 

İzleyici Sayısı : 450.209 

 

Türk sineması tarihinde kült filmlerden biri olarak yerini alan Cüneyt Arkın’ın 

başrolde oynadığı Dünyayı Kurtaran Adam isimli filmin devamı olarak çekilen ve 

Cüneyt Arkın’a ithaf edilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Kartal Tibet tarafından 

yönetilmiş ve senaryosu Murat Boyacıoğlu tarafından yazılmıştır.  

 

Filmin konusunu ise Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu Kartal’ın yıllar önce 

uzayda kaybettiği iş arkadaşı Gökmen’i bulmak için uzayda araştırma yapmaları, 

geçirdikleri kaza sonucu Lunatica isimli bir gezegene düşmeleri, Kartal’ın gezegende 

Gökmen’i ve kayıp ikizi Şahin’i bulması ve gezegende başlarına gelen olaylar 

oluşturmaktadır. Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, 450.209 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Filmde yer alan tek marka ise Philips’tir. Philips filmde hem görsel olarak yer 

almış hem de markayı oyuncu da kullanmıştır. Filmde yer alan Türk uzay gemisindeki 

televizyonların markası Philips’tir (Bkz.: Görüntü 78). Gelecekte geçen bir filmde uzay 
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gemisindeki televizyonların Philips marka olması, markanın gelecekte de var olacağının 

altını çizmektedir. Ayrıca filmdeki oyunculardan biri de Philips marka cep telefonuyla 

dünyadaki eşini aramaktadır (Bkz.: Görüntü 79). Aynı markaya ait her iki ürün de 

toplam 9 saniye yer almıştır. Filmde Philips, 4 kez kullanılmıştır.  

 

        

Görüntü 78 Philips TV                                Görüntü 79 Philips cep telefonu                                                    

            

Filmde ayrıca başrol oyuncuları toplam 5 kez ve 52 saniye süreyle sigara içerken 

gösterilmiştir. Sigara markalarının yer almadığı filmde ayrıca sigaradan sözel olarak da 

bahsedilmektedir.  

                                        

Tablo 13 : Dünyayı  Kurtaran Adamın Oğlu Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün Grubu  Marka  Süre (saniye) 

Cep telefonu  Philips  3 

Televizyon  Philips  6 

 

3.2.6 Beynelmilel 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Sırrı Süreyya Önder, Muharrem Gülmez  

Senaryo: Sırrı Süreyya Önder  
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Oyuncular : Cezmi Baskın, Özgü Namal, Umut Kurt, Nazmi Kırık, Bahri Beyat, Meral 

Okay, Dilber Ay, Oktay Kaynarca, Kahtalı Mıçı  

Yapım : BKM Film 

Gişe Hasılatı:  3.141.775 YTL 

İzleyici Sayısı : 418.820 

 

Yönetmenliğini Sırrı Süreyya Önder ve Muharrem Gülmez’in ortaklaşa 

üstlendiği senaryosunu Sırrı Süreyya Önder’in yazdığı Beynelmilel 1982 yılında 

Adıyaman’da geçmektedir. Film, 418.820 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

1982 yılında Adıyaman’da gevende denilen bir grup yerel müzisyen, o yıllarda 

uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağından dolayı geçim sıkıntısına düşerler. 

Geçinebilmek için buldukları çözüm hepsinin tutuklanmasına yol açar. Yörenin 

sıkıyönetim komutanı, bu yerel müzisyenleri çağdaş bir orkestraya dönüştürmek 

isteyince olaylar gelişmeye başlar. Yöresel orkestradan, kenti ziyaret edecek olan 

Konsey üyelerinin karşılama töreninde çalmaları istenir. Fakat bu konseyi karşılamayı 

sadece müzisyenler değil, şehrin genç aktivistleri de büyük bir sabırsızlıkla 

beklemektedir. Bir yandan sıkıyönetim birimleri ve yöresel orkestra, bir yandan da 

devrimci gençler tarafından birbirinden habersiz olarak yürütülen bu karşılama 

hazırlıklarının karışması sonucunda herkesi şaşırtacak olaylar gelişir.  

 

1982 yılında geçen filmde herhangi bir ürün yerleştirme yapılmamıştır. 
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3.2.7 Küçük Kıyamet 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Yağmur Taylan, Durul Taylan  

Senaryo: Doğu Yücel  

Oyuncular : Başak Köklükaya, Cansel Elçin, Binnur Kaya, İlker Aksum, Bora Akkaş, 

Ece Ekşi, Serra Gürgünlü  

Yapım : Limon Yapım  

Gişe Hasılatı:  2.775.675YTL 

İzleyici Sayısı : 382.314 

 

Yağmur ve Durul Taylan’ın üçüncü filmi olan Küçük Kıyamet’in konusunu 

deprem korkusu oluşturmaktadır. Annesini 17 Ağustos 1999 depreminde kaybeden ve 

bu olayın etkisinden kurtulamayan Bilge’nin; eşi, çocukları ve yeğenleriyle birlikte tatile 

çıkacağı günün gecesi İstanbul’da deprem olur. Bunun üzerine aile bir an önce 

İstanbul’dan uzaklaşmak için Fethiye’ye gider ve Fethiye’de esrarengiz olaylarla 

karşılaşır. 2006 yılında gösterime giren ilk 10 Türk filmi arasında tek korku filmi olan 

Küçük Kıyamet, 382.314 kişi tarafından izlenmiştir.  

 

Filmde en fazla yer alan marka Toyota ciptir. Filmde aile Fethiye’ye Toyota 

cipleriyle gitmektedir (Bkz.: Görüntü 80). Toyota filmde logosu ön planda olacak 

şekilde gösterilmiştir. Toplam 51 saniye yer almış ve 5 kez gösterilmiştir. Filmin başrol 

oyuncusu tek bir sahnede Marlboro Light marka sigara içerken gösterilmiştir. Filmde 

toplam 17 saniye süreyle başrol oyuncusu sigara içmektedir.  
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Görüntü 80 Toyota             

 

               Tablo 14 : Küçük Kıyamet Filminde Yer Alan Markalar                   

 

Ürün Grubu  Marka  Süre (saniye) 

Otomobil  Toyota  51 

Sigara  Marlboro light  4 

 

 

3.2.8 Pars Kiraz Operasyonu 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Osman Sınav  

Senaryo: Osman Sınav, Aybars Bora Kahyaoğlu  

Oyuncular : Uğur Polat, Mehmet Kurtuluş, Nida Şafak, Selçuk Yöntem, Pelin Batu, 

Udo Kier, Haluk Piyes  

Yapım : Sinegraf 

Gişe Hasılatı: 2.721.328 YTL 

İzleyici Sayısı : 379.324 
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Yönetmenliğini Osman Sınav’ın yaptığı ve senaryosunu Osman Sınav ve Aybars 

Bora Kahyaoğlu’nun birlikte yazdıkları Pars: Kiraz Operasyonu, okullardaki uyuşturucu 

sorununu, uyuşturucu baronlarını ve narkotik polislerinin uyuşturucuyla mücadelelerini 

anlatmaktadır. Film, sinemalarda 379.324 kişi tarafından izlenmiştir. 

 

Filmde sadece otomobil markaları yer almıştır. Filmde yer alan otomobil 

markaları Renault, Volkswagen, GMC ve Peugeot’dur.  

 

Filmde Renault marka otomobiller, sivil polisler tarafından uyuşturucu 

operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıyan tırı yakalamaya çalıştıkları sahnede 

kullanılmaktadır (Bkz.: Görüntü 81). Toplam 14 kez gösterilen Renault, 34 saniye 

süresince yer almıştır. Filmde Renault, logosu görülecek şekilde yerleştirilmiştir.   

 

Peugeot ise filmde sadece markanın logosu görülecek şekilde yakın planda 

gösterilmiştir. Peugeot, filmde uyuşturucu operasyonun Amsterdam ayağını yürüten 

Hollandalı polisler tarafından kullanılırken gösterilmiştir. Filmde Peugeot, 2 saniye 

süreyle 1 kez gösterilmiştir.  

 

Volkswagen de Peugeot gibi Amsterdam’daki operasyonu yürüten polisler 

tarafından kullanılmıştır. Volkswagen logosu da aynı Peugeot gibi yakın planda 

gösterilmiştir. Volkswagen filmde 2 kez kullanılmış ve 3 saniye süreyle yer almıştır.  

 

Amerikan cip, kamyon ve kamyonet markası olan GMC, filmde yer alan bir 

diğer otomobil markasıdır. Filmde uyuşturucu baronu Hashasi, GMC marka bir jip 

kullanmaktadır. GMC, filmde bir kez ve 3 saniye süreyle yer almıştır. GMC logosu 

yakın planda gösterilmiştir (Bkz.: Görüntü 82). Filmde ayrıca başrol oyuncusu toplam 

17 kez ve 115 saniye süreyle sigara içmektedir.  
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Görüntü 81 Renault                                      Görüntü 82 GMC                                            

 

Tablo 15 : Pars Kiraz Operasyonu Filminde Yer Alan Markalar 

 

Ürün 

Grubu  

Marka 1 Marka 2  Marka 3 Marka 4 Süre(saniye)  

Otomobil  Renault Peugeot Volkswagen GMC 42 

 

 

3.2.9 Amerikalılar Karadeniz’de 2 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Kartal Tibet  

Senaryo: Kubilay Tunçer  

Oyuncular : Metin Akpınar, Peker Açıkalın, Kıvanç Tatlıtuğ, Melis Birkan, Kadir 

Çöpdemir, Levent Kazak, Doğa Bekleriz  

Yapım : Energy Medya 

Gişe Hasılatı: 2.824.915YTL 

İzleyici Sayısı : 379.311 

 

Kartal Tibet’in yönettiği ve Kubilay Tuncer’in senaryosunu yazdığı Amerikalılar 

Karadeniz’de 2 filminde, Amerikalıların bir yanlışlık sonucu akıllı bombalarından birini 

Karadeniz'in şirin köylerinden Yukarısulakça’ya göndermesi ve bombanın peşine düşen 
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Amerikalı ajanların turist kılığında köye gelmesi üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır. 

Amerikalılar Karadeniz’de 2, 379.311 kişi tarafından izlenmiştir. Filmde ürün 

yerleştirme yapılmamıştır.  

 

3.2.10 Eve Giden Yol 1914 

 

Filmin Künyesi  

Yönetmen: Semir Aslanyürek  

Senaryo: Semir Aslanyürek  

Oyuncular : Metin Akpınar, Erdal Beşikçioğlu, Melisa Sözen, Emre Altuğ, Ali Sürmeli, 

Erdinç Olgaçlı, Ezel Akay  

Yapım : Özen Film 

Gişe Hasılatı: 2.402.215YTL 

İzleyici Sayısı : 344.562 

 

Semir Aslanyürek’in 1997 yılında Kodak-Antrakt Senaryo Ödülü Yarışması’nda 

ödül alan senaryosuna dayanan Eve Giden Yol 1914’ün konusu yıllar önce Antakya’da 

seferberlik yıllarını birebir yaşayanların anlattıkları gerçek olaylardan esinlenmiştir. 

Film, sinemalarda 344.562 kişi tarafından izlenmiştir. Tarihte bir dönemi anlatan filmde 

ürün yerleştirme yapılmamıştır.  
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SONUÇ 

 

Lumiere Kardeşler, 1895’te dünyaya tanıttıkları sinemanın, hem bir sanat dalı 

olacağını, hem kitleleri peşinden sürükleyen bir propaganda aracı olarak kullanılacağını, 

daha da önemlisi reklamcılık sektörünün gözbebeği olacağını tahmin etmişler miydi 

bilinmez ama bugün sinema insanlara ulaşma gücüyle en güçlü sektörlerden biridir.  

 

Bu güçlü sektör reklamcıların da zamanla ilgisini çekmiş ve filmlere markaların 

filmlerde yer alması anlamına gelen ürün yerleştirme yoluyla reklamcılar da sinemayı 

kullanmaya başlamışlardır. Reklam sektörünün tüketicilere ulaşmak için alternatif bir 

yol olarak gördüğü ürün yerleştirme, sinemada en başarılı ve en etkili örneklerini 

vermiş, markaların hatırlanması ve satışına da önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.  

 

Araştırmamızda sayısal verilere ulaşmak amacıyla yöntem olarak belirlediğimiz 

içerik analizi sonucu www.sinematurk.com sitesinden alınan listede incelenen 2006 

yılının en çok izlenen ilk 10 Hollywood filminde toplam 59 marka yer almıştır. 59 

marka toplam 189 kez yer almış ve 712 saniye boyunca filmlerde gösterilmiştir. 

Markalar ağırlıklı olarak ön planda tutularak yerleştirilmiştir. Yerleştirilen markaların 

bir bölümü aynı zamanda filmin sponsoru da olmuştur.  

 

İncelenen Türk filmlerinde ise toplam 19 marka yer almıştır. Hollywood 

yapımlarıyla karşılaştırıldığında ürün yerleştirmenin Türk Sinemasında yeni yeni yer 

almaya başladığı görülmektedir. Markaların filmlerde yer alma süresi toplam 163 

saniyedir. Markalar filmlerde 57 kez gösterilmiştir. Elde edilen verilere bakıldığında 

Hollywood Sinemasına oranla ürün yerleştirme uygulamasının Türk Sinemasında az 

olduğu görülmektedir.  

 

Hollywood filmlerinde ürün yerleştirme yapılan filmlerde yerleştirilen ürünlerin 

çok azının filmin sponsoru olduğu görülmektedir. Aynı şekilde Türk Sinemasında da 
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filme sponsor olup ürün yerleştirme yapan firmaların dışında filme sponsor olmayıp 

markası yerleştirilen firmalar da bulunmaktadır. Ürün yerleştirme stratejilerine 

bakıldığında Hollywood filmlerine oranla Türk filmlerinde markaların yakın planda çok 

fazla yer almadığı görülmektedir.  

 

Hollywood filmlerinde Türk filmlerine göre daha fazla markanın yer alması 

araştırmanın ilk hipotezini doğrulamaktadır. Türk filmlerinde ürün yerleştirmenin az 

olması uygulamanın tam olarak ülkemizde yerleşmediğinin yanı sıra filmlerde yer almış 

19 marka sinemamızda bu tür uygulamaların ilerleyen yıllarda artacağını da 

göstermektedir. En çok izlenen ilk 10 Türk filminde ürün yerleştirmenin az olması, film 

listesinde yer alan üç filmin dönem filmi olmasıyla da açıklanabilmektedir.   

 

 Hollywood filmlerinde ürün yerleştirmenin reklam pazar payı daha yüksektir. 

Bunun nedeni global markaların rekabetin arttığı günümüz dünyasında farkındalık 

yaratmak ve tanınırlığını artırmak için ürün yerleştirmeye daha çok yönelmeleridir.  

 

Hollywood filmlerinin sinema sektöründe diğer ülkelerinin sinema filmlerine 

oranla pazar payı da daha yüksektir. Ayrıca filmlerin gün geçtikçe artan yapım 

bütçelerinin önemli bir bölümü de ürün yerleştirmeden gelen gelirlerle 

sağlanabilmektedir. Hem yapımcılar hem de firmalar için karlı bir uygulama olan ürün 

yerleştirme bu anlamda sinema ve reklam sektörü açısından önemli bir yere sahiptir. 

Amerika’da birçok firma yalnızca filmlere, televizyonlara ürün yerleştirme amacıyla 

kurulmuştur. 

 

Araştırmamızda incelenen Hollywood filmlerinde ürün yerleştirmede en çok yer 

alan ürün grubu otomotiv sektörüdür. Filmlerde toplam 16 otomobil markası yer 

almıştır. Söz konusu otomobil markaları toplam olarak 87 kez gösterilmiş ve 284 saniye 

boyunca filmlerde yer almıştır. Türk filmlerinde ise yine Hollywood filmlerinde olduğu 

gibi en çok yer alan ürün grubu otomobillerdir. Filmlerde toplam 9 otomobil markası yer 
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almıştır. Otomobil markaları toplam 62 saniye süreyle 28 kez gösterilmiştir. Renault, 

Mercedes ve Lincoln, Türk ve Hollywood filmlerinde yer alan ortak otomobil 

markalalarıdır. Otomobillerin filmlerde en fazla yer alan ürün olması otomobillerin 

kolay yerleştirilebilen bir ürün olmasıyla da açıklanabilmektedir. Filmlerde oyuncular 

tarafından bir yerden bir yere giderken otomobiller kullanılmakta, macera filmlerindeki 

kovalama sahnelerinde de yine otomobiller yer almaktadır. Araştırmamızda ikinci 

hipotezimiz olan Hollywood ve Türk filmlerinde ağırlıklı olarak yer alan ürün 

gruplarının farklı olması doğrulanmamıştır.  

 

İncelediğimiz Hollywood filmlerinde yer alan 59 markadan 4’ü ülkemizde satışa 

sunulmamıştır. Bu markalar içecek markaları Slurpee ve Pepsi’nin ürün grubunda yer 

alan Mountain Dew, Amerikan ekmek üreticisi Wonderbread ile GSM operatörü 

Sprint’tir. Filmler aracılığıyla henüz Türkiye’de olmayan markalar izleyicilere 

gösterilebilmekte ve bu şekilde izleyicilerde markanın tanınırlılığı yerleştirilmektedir. 

Hollywood filmlerinin geniş alanlara yayılmasıyla firmaların henüz girmedikleri 

pazarlarda da markalarının tanınırlığını artırarak markalara alışılması sağlanmakta ve 

pazara girdiklerinde hazır bir tüketici kitlesine sahip olabilme şansı sunulmaktadır. Bu 

duruma örnek olarak filmlerde sıklıkla gördüğümüz Amerikan kahve zinciri Starbucks, 

daha sonra ülkemizde de faaliyet göstermeye başlamıştır. Hali hazırda kendisini tanıyan 

bir tüketici kitlesine sahip olan Starbucks, kahve zincirleri pazarında önemli bir yere 

sahiptir. Bir diğer örnek olan yabancı ülkelerdeki maçlarda reklam panolarında görmeye 

alışık olduğumuz İngiliz GSM operatörü Vodafone, ülkemizdeki GSM operatörü 

Telsim’i satın alarak telekomünikasyon alanında faaliyetlerine başlamıştır. 

 

Türk filmlerinde yer alan yerli ve yabancı marka oranı karşılaştırıldığında 19 

markanın sadece 5 tanesinin Türk firmalarına ait olduğu görülmektedir. Bu markalar; 

D&R, Turkcell, Capitol Alışveriş Merkezi, Home Store ve Opet’tir. Türk filmlerinde yer 

alan ürünlerin çoğunluğunu yabancı markalar oluşturmaktadır. Bu durum Türk 

markalarının ürün yerleştirme konusunda henüz global markalara oranla geride 
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olduğunu göstermektedir. Üçüncü hipotezimiz olan Türk filmlerinde yabancı markaların 

ağırlıklı olması bu şekilde doğrulanmıştır.  

 

Hollywood filmlerinde dikkat çeken bir başka nokta ise filmlerde geçmişte geçen 

sahnelerde yer alan ürünlerin günümüzde geçen sahnelerde tekrar gösterilmesi ve bu 

şekilde markanın devamlılığı mesajının verilmesidir. Köstebek filminde yer alan Halls, 

Cocacola, Wonderbread bu tür yerleştirmeye örnektir. Markalar ayrıca konusu gelecekte 

geçen filmlerde de ürün yerleştirme yapmaktadırlar. Bu şekilde söz konusu markanın 

gelecekte de var olacağını belirtilmektedir. Markaların gelecekte geçen filmlerde de 

ürünlerini yerleştirmesi sinemada rastlanılan bir durumdur. Birçok global marka 

ürünlerinin gelecekte de var olacağı imajını yaratmak için bu tip ürün yerleştirmeler 

yapmaktadır. Bu duruma örnek olarak, 5. Element filminde yer alan Mc Donald’s, 

Geleceğe Dönüş serisinde yer alan Pepsi, I,Robot filminde yer alan Converse ve Audi 

gibi bu tarz ürün yerleştirme yapan belli başlı markalar verilebilmektedir. Aynı şekilde 

konusu gelecekte geçen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde uzay gemisinde yer 

alan televizyonların Philips marka olduğu ve oyunculardan birinin aynı markaya ait cep 

telefonu kullandığı görülmektedir.  

 

Ürün yerleştirme yapan birçok firma piyasaya çıkacak yeni ürünlerini de filmlere 

yerleştirerek tanıtımlarını yapmaktadır. Da Vinci Şifresi’nde ve Casino Royale’de yer 

alan Sony Ericsson cep telefonları, yine Casino Royale’de yer alan Ford Mondeo’nun 

yeni versiyonu ile Aston Martin’in yeni modeli kullanılmaktadır. Ürün yerleştirme bu 

anlamda firmalara piyasaya çıkacak ürünlerini de tanıtma fırsatı sunmaktadır. 

 

Reklam yapmaları yasak olan sigara markaları 1920’lerden beri sinemayı reklam 

amaçlı kullanmaktadır. Sigara markalarının filmlerde gösterimi tütün üreticilerinin 

izleyiciler arasında tütün tüketimini artırmak ve özendirmek amacıyla başvurduğu bir 

yoldur. Ulusal ve uluslararası tütün üreticileri filmler içinde ürünlerini göstererek marka 

bilinirliğine katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca, Amerikan tütün üreticileri yeni sigara 
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içicileri bulabilmek ve gençliği etkilemek amacıyla kendi sinemalarının dışında başka 

ülkelerin de ulusal sinemalarını kullanmaktadırlar. 

 

 İncelediğimiz Hollywood filminden 5’inde başrol oyuncuları sigara içmektedir. 

Filmlerden birinde sigara markası verilirken diğerlerinde oyuncular sadece sigara 

içerken gösterilmiştir. Sigara, marka olarak sadece 2 kez ve 2 saniye süreyle yer almış, 

oyuncuların filmlerde toplam sigara içme süresi ise 719 saniye olarak hesaplanmıştır. 

Oyuncular 149 kez sigara içerken gösterilmiştir.  

 

Türk filmlerinde ise inceleme konusu olan ilk 10 filmden 5’inde oyuncular sigara 

içmektedirler. Sigara markası sadece bir filmde tek bir sahnede 4 saniye süreyle 

gösterilmiştir. Sigara, Türk filmlerinde toplam 55 kez ve 243 saniye süreyle yer almıştır. 

Hollywood filmlerinde başrol oyuncusunun sigara içme oranı Türk filmlerine oranla 

daha yüksektir. Dördüncü hipotezimiz olan Hollywood filmlerinde sigara tüketiminin 

Türk filmlerinden daha fazla olması bu şekilde doğrulanmıştır. Hollywood ve Türk 

filmlerinde birer adet sigara markası yer almıştır. Her iki ürün de Marlboro’ya aittir.  

 

Araştırmamız sonucunda Hollywood filmlerinde artık bir sektör haline gelen 

ürün yerleştirmenin sıklıkla kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Ürün yerleştirmenin tercih 

edilmesinde firmalara marka tanınırlığı sağlaması, sevilen oyuncular tarafından 

kullanılan ürünlerin satışının artması, diğer reklam mecralarına göre ucuz olması, her 

gün çok sayıda reklama maruz kalan izleyiciyi bunaltmaması, izleyicileri televizyon 

reklamlarında olduğu reklamları atlama olanağından mahrum bırakması gibi özelikleri 

rol oynamaktadır. Ürün yerleştirmenin en çok uygulandığı alan olan sinema filmlerinin; 

televizyon, kablolu yayın ve DVD’ler aracılığıyla geniş alanlara yayılması gibi 

avantajlar sunması, reklamcılar tarafından günümüzde tercih edilen bir reklam yöntemi 

haline gelmesine neden olmuştur. Sinema filmlerine ürün yerleştirme çoğunlukla ticari 

kaygılarla yapılıyor olmasına karşın, filmlerdeki karakterlerin kullandığı ürün ve 

markaların onlara kişilik kazandırmak ve yaşam tarzı hakkında bilgi vermek gibi 
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işlevleri de bulunmaktadır. İzleyiciye perdede gördüğü hayatların, kişilerin gerçek 

yaşamdan olduğu duygusunu vererek, onları konunun içine çekmektedir.  

 

Türk filmlerine baktığımızda ürün yerleştirme uygulamalarının tam olarak 

yerleşmemekle birlikte örneklerinin sinemamızda az da olsa görülmektedir. Türk 

filmlerinde ağırlıklı olarak yabancı markaların yer alması henüz yerli markalar 

tarafından ürün yerleştirmenin tercih edilen bir reklam yöntemi haline gelmediğini 

göstermektedir.  
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