
MARKALARIN 
YILDIZLARI

Televizyonlar, billboardlar, internet ve aklınıza gelebilecek 
her mecrada markaların yarışlarına tanıklık ediyoruz. 
Ama bugüne kadar kampanya furyasında hiç bu kadar 

yoğun ünlü kullanımına şahit olmamıştık. Markalar adeta 
en ünlü yüzü kim kullanacak ve en başarılı kim olacak 

yarışına girmiş gibiler. Bu işi eline yüzüne buluşturanlar da 
var ünlüleri sayesinde kendini ihya edende…  Peki hangi 
marka; ünlü yüzleriyle daha başarılı oldu, ünlü yüzlerini 
neye göre belirlediler ve sonuçlarında nasıl geri dönüşler 

aldılar? Tüm bu soruların cevaplarını 18 markanın 
temsilcilerine, markaların ünlü yüzlerine ve ajanslarına 

sorduk, stratejilerini kendilerinden dinledik. Ayrıca pazar 
araştırma şirketi Millward Brown Türkiye ile 2 bin kişi 
üzerinde gerçekleştirilen araştırmayla da marka ünlü 

işbirliklerinden hangisinin tüketici gözünde en başarılı 
olduğunu tespit ettik.  

NESRİN AKKAŞ İLLÜSTRASYON NECİP ŞAHİN
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KAYNAK: MILLWARD BROWN

Türkiye’de hızla artan ve markaların çok büyük bütçeler 

ve prodüksiyonların altına girdiği ünlülerle yapılan reklam 

kampanyaları kimi zaman markayı ihya ediyor kimi zaman da 

hüsrana uğratıyor. 

Pazar araştırma şirketi Millward Brown’un İnfomag Dergisi için 

yaptığı ‘Markalar ve Ünlüler’ araştırması marka ünlü kullanımını 

en başarılı yapan ve dolayısıyla tüketicinin birlikte algıladığı ünlü 

ve markaları belirledi. Türkiye’deki 35 marka arasında yapılan 

araştırmanın birincisi aslında çok da şaşırtıcı değil. Yardımlı ve 

yardımsız olarak sorgulanan anketin sonuçlarına göre yardımsız 

marka ve ünlü bilinirliğinde en başarılı marka ve ünlü Türk 

Telekom ve Cem Yılmaz oldu. 2012 kişi üzerinde yapılan anketin 

EN YILDIZ HANGISI? 
Millward Brown’un İnfomag Dergisi için yaptığı araştırma, markasıyla birlikte en çok parlayan 
yıldızı belirledi. Yıldızı en çok ışık veren marka hangisi dersiniz? 

sonuçlarına göre Cem Yılmaz’lı Türk Telekom reklamları yüzde 44 

bilinirlik oranıyla ilk sıraya yerleşti. Geçmişte de pek çok markanın 

yüzü olarak tüketiciyle buluşan Cem Yılmaz, buna rağmen 

markasına en çok katkı sağlayan isimlerin yine başında ğeliyor.

Yapılan araştırmanın yine yardımsız ünlü bilinirliğine göre 

diğer başarılı kampanyalar da Vodafone- Şafak Sezer ve Kaşmir 

Halı-Sibel Can’dan geliyor.  Araştırmaya göre bu iki marka da 

ikinci sırada yerlerini alıyor. Listenin en büyük süprizi Sibel 

Can ve Kaşmir Halı’dan geliyor. Millward Brown Genel Müdürü 

Betül Khan’ın açıklamasına göre marka büyüklüğü ve yatırımlar 

göz önünde bulundurulduğunda Kaşmir Halı, yüzde 32’lik ünlü 

bilinirliği ve yüzde 76’lık marka ve reklam bilinirlik oranı ile 

YARDIMSIZ BİLİNİRLİKTE LİDER TT 
Millward Brown’un ünlüleri markalarıyla eşleşmesinde yardımlı ve 
yardımsız olarak sorguladığı anketin sonuçlarına göre yardımsız bilinirlikte 
yüzde 44 ünlü marka bilinirliğiyle Türk Telekom ve Cem Yılmaz birinci oldu.

Dikey sütunda çıkan sonuçlar anket katılımcılarına “X markası, reklamlarında hangi kişi ya da kişiler tarafından temsil edilmektedir?”sorusuna istinaden oluşturulmuştur. 
Yatay sütun ise sadece marka bilinirliğine göre oluşturulmuştur. Gri bölgenin solunda kalan değerler marka bilinirliği ve ünlü bilinirliği ile doğru orantılı, gri bölgenin 
altında ve sağ tarafında kalan değerler marka bilinirliği ve ünlü bilinirliği ile ters orantılıdır.
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ANKET NASIL YAPILDI?  
Millward Brown tarafından araştırılan marka listesini oluşturmak için 
kapsamlı bir metodoloji izlendi. Öncelikle Ocak 2010 ile çalışmanın başla-
dığı tarih olan Haziran 2010 arasındaki reklam kampanyalarını araştırıldı. 
Bu kampanyalardan seçim yaparken şu ana kriterleri gözetildi; 
• Yeni veya süregelen kampanyanın bu zaman dilimi içerisinde ulusal bir 
TV kanalında ya da çeşitli mecralarda tüketicinin zihninde konumlama 
oluşturacak bir frekansta yayımlanmasına dikkat edildi.
• Kampanyada Türk ünlülerin kullanılmasını esas alındı. 
• Birden fazla ünlü ismin yer aldığı kampanyalarda rol ve konumlandırma 
gereği baskın bir karakterin bulunmasına dikkat edildi. Aynı baskınlıkta 
birden fazla karakter olduğu durumlarda algıda bölünme oluşturmama-
sı amacıyla bu kampanyayı değerlendirmeye tabi tutmamaya karar verildi. 
• Aynı markanın birden fazla kampanyası var ise etkinlik ve güncellik açı-
sından en güçlü olanını değerlendirmeye alındı. 
• Araştırmanın yorumlanmasında ünlülerin markalar tarafından ne ka-
dar süre ile ve hangi yoğunlukta yatırım ile kullanıldığı göz önünde bulun-
durulmamıştır.

Bu kriterler gözetilerek oluşturulan 35 markalık liste üzerinden Millward 
Brown, 1-27 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bur-
sa, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Erzurum illerinde anketler yaptı. An-
kete AB-C1-C2-D sosyo-ekonomik statülerine sahip 15-55 yaş aralığın-
da 2012 görüşmeci katıldı. Örneklem eşit özelliklerde 4 gruba ayrıldı, mar-
kalar 8 ve 9’lu setler halinde bu gruplarda değerlendirildi. Araştırma Mill-
ward Brown tarafından Connected CAPI* yöntemi ile gerçekleştirildi. 
* Bilgisayar destekli yüz yüze anketlerin, internete bağlı laptoplar vasıta-
sıyla Millward Brown’ın server’larına anında bilgi kaydederek veri toplan-
ması yöntemidir. CAPI Connected metodunda, anket internete bağlı di-
züstü bilgisayarla yapılır. 
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KAYNAK: MILLWARD BROWN

MARKA MI ÜNLÜ MÜ? 
Millward Brown’un yaptığı araştırmanın bir 
diğer ayağı ise tüketicilerin marka, reklam 

ve ünlü ile ilgili bilgilerinin derinliğini 
ortaya koyuyor. 

(Grafik, tablonun altında yazılan ilk iki olumlu ifadenin 
toplamına göre sıralanmıştır.)

büyük bir başarı yakalıyor. 

Yardımsız ünlü bilinirliğinde 4. sırayı Axess Kızı Özgü 

Namal alırken, Akbank’ın hemen ardından Beyazıt Öztürk’lü 

Denizbank geliyor. Geçen yıl marka yüzü olarak Seda Sayan ile 

hedeflerinde büyük başarı yakalayan Pepsi, yeni Kenan İmirzalıoğlu 

kampanyasıyla 11. sırada yer alıyor. Tüketicilerin büyük bir 

çoğunluğu Pepsi’yi Seda Sayan’la hatırlıyor. Tabi bunda  Kenan’lı 

kampanyanın yeni başlamış olmasının da etkisi büyük... 

YARDIMSIZ DA TT, YARDIMLI DA VODAFONE 
Araştırmada yardımlı ve yardımsız bilinirlik olarak sorgulanan ünlü 

bilinirliklerinde yardımsızda Türk Telekom-Cem Yılmaz birinci 

olurken, tüketiciye fotoğraf ve marka logosu gösterilerek yapılan 

‘yardımlı bilinirlik’ bölümünde Vodafone- Şafak Sezer ikilisi yüzde 92 

ile Cem Yılmaz’ın yardımlı bilinirlik oranı olan yüzde 89’u geçiyor. 

GSM SAVAŞLARI 
Tüketici kafasını çevirdiği her mecrada adeta GSM sektöründe 

yaşanan rekabetin izlerini sürüyor. Araştırmada çıkan sonuçlarda 

sektörde yaşanan bu hareketliliği destekliyor. 

Markanın tanınması ve reklam bilinirliği anlamında 

telekomünikasyon sektörü ilk sıralarda yerini alıyor. Yani tüketici en 

rahat telekomünikasyon sektöründeki markaları tanıyor. Sektördeki 

bilinirlik oranı da sırasıyla Vodafone, Turkcell ve Avea oluyor.  
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