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GİRİŞ 

 

Varlığı modern pazarlamanın başlangıcından çok daha önceki yıllara dayanan 

marka, geçmişte sadece bir üreticinin rakiplerinden farklı olmak amacıyla ürettiği ürünü 

sembol veya çeşitli simgelerle işaretlemesi iken, teknolojik gelişmeler ve modern 

pazarlama anlayışı ile birlikte, günümüzde yalnızca ürünün sahipliğini tanımlayan bir 

simge değil aynı zamanda bir kimliği, imajı, sadakati ve kültür gibi değerleri temsil 

ederek yaratmaya çalıştığı deneyimler ile tüketicilerin zihinlerinde yer edinmeye çalışan 

çok geniş bir kavramdır. Yaşanan tüm teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler 

neticesinde tüketimin sürekli bir artış gösterdiği günümüzde her geçen gün pazara yeni 

markalar dahil olmaktadır. Pazara sürekli yeni oyuncuların dahil olması aynı zamanda 

pazarda yoğun bir rekabetin yaşanmasına neden olarak piyasadaki markaları 

farklılaşmaya itmektedir. Dolayısıyla markaların fark yaratarak tüketicilere kendilerini 

gösterebileceği çeşitli stratejik kararlar almaya ihtiyacı vardır. Farklılığı ön plana 

koyarak alınacak en önemli stratejik kararlar ise markalaşmadan geçmektedir. 

 

Ancak markalaşma için gerekli olan stratejiler ve faaliyetler; çevresel, teknolojik 

ve iletişimsel değişimlerden etkilenerek her dönem değişmektedir. Özellikle 20. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşanan teknolojik dönüşümler tüketicilerin söz 

sahibi olduğu, tüketim odaklı bir pazarlama anlayışının benimsenmesine yol açmış ve 

markalar odak noktalarını tamamen tüketicilere doğru yöneltmişlerdir. Geçmişte 

durağan olarak görülen tüketiciler bu dönüşümle birlikte arayış ve etkileşim içerisinde 

olan bir kitle haline dönüşmüştür. Markalar açısından, ani karar değişiklikleri yapabilen, 

düşük sadakat düzeyine sahip tüketicilerin ilgisini çekebilmek her zamankinden daha 
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zor hale gelmiştir. Bu kapsamda markalar da tüketici istek ve ihtiyaçlarına karşılık 

vererek güven kazanmaya çalışan tüketici odaklı pazarlama anlayışını benimseyerek 

markalaşma stratejilerini tüketicilerle iletişime geçebilecek şekilde düzenlemeye 

başlamışlardır. Tüketici odaklı anlayış, beraberinde çift taraflı iletişime imkan tanıyan 

medya teknolojilerinin gelişmesine ve markalaşma faaliyetlerinin de bu iletişime uygun 

olacak çift yönlü ve etkileşimli şekilde düzenlenmesine yol açmıştır. 

 

Akıllı telefonların icadı, geleneksel medyanın yanı sıra internetle birlikte ortaya 

çıkan sosyal medya platformları gibi medyada yaşanan teknolojik ve iletişim odaklı 

gelişmeler; tüketicilerin aynı anda birden fazla platformda bulunabilmesini, yeri 

geldiğinde tüketicinin de üretici konumuna geçip içerik üretebilmesini, bir mecradan 

diğerine kolayca geçiş yapabilmesini ve üretilen içeriklerin kolayca tüketilmesini 

sağlamıştır. Tüketicinin her geçen gün bu platformlarda daha çok vakit geçirmesi, 

geleneksel medya aracılığıyla tüketiciye ulaşmakta zorluk çeken markaların dikkatini 

çekmiş ve markaları sosyal medya platformları gibi yeni medya mecralarına girerek 

tüketiciye ulaşmanın yeni yollarını aramaya itmiştir. 

 

Çok eski yıllardan beri insanları ikna etmede bir yöntem olan hikaye anlatımı 

özellikle markaların tüketiciyle iletişim kurma sürecinde tüketiciye ulaşmada 

kullandıkları bir strateji haline gelmiş ve ‘transmedya hikayeciliği’ (transmedia 

storytelling) ile ‘transmedya markalaşması’ (transmedia branding) kavramlarının 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle iletişim, sinema ve reklam sektöründe 

kullanılan transmedya hikayeciliği, markalar tarafından günümüz tüketicisinin ilgisini 

çekmek ve tüketicinin markayla olan etkileşimini arttırarak bir bağ yaratmak amacıyla 

pazarlama ve markalaşma stratejisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Farklı medya 

platformları aracılığıyla, tüketici katılımını teşvik edecek şekilde giderek büyüyen bir 
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sanal bir evren yaratarak kurgulanan hikaye anlatısı olarak tanımlanabilen transmedya 

hikayeciliğinde hem geleneksel hem de yeni medya bir arada kullanılması özelliği 

günümüzde de markaların reklam kampanyalarında kullandıkları bir markalaşma 

stratejisi haline gelmiş ve transmedya markalaşmasının temelleri atılmıştır. 

 

Bu anlamda bu araştırma, markaların günümüzde tüketiciyle iletişimde olarak 

bağ kurabilmek amacıyla kullandıkları bir markalaşma stratejisi olan transmedya 

markalaşmasını sunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa’da son 

yıllarda sıklıkla kullanılan transmedya markalaşması kampanyalarını günümüzde 

Türkiye’de de görmek mümkündür. Aynı zamanda bu ülkelerde transmedya 

kampanyalarıyla ilgili olarak yapılan akademik çalışmalar mevcuttur ancak 

Türkiye’deki akademik yayınlara konu olması sınırlıdır. Son yıllarda yayınlanan 

çalışmalarda ise markaların transmedya markalaşması ile farklı mecralar üzerinden 

paydaşlarının da katılımını sağlayarak bir anlatı oluşturması, paydaşların markaya olan 

farkındalıklarının ve sadakatlerinin arttığı gözlemlenmiştir.  

 

Bu araştırmada ise transmedya markalaşmasının marka değeriyle olan ilişkisini 

açıklamak, transmedya reklam kampanyalarının geleneksel reklam kampanyalarıyla 

olan farkını ortaya koyarak markaya olan etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda 

çalışmada; markaların yaptıkları transmedya markalaşması kampanyaları ile tüketicileri 

etkileyerek marka değerini yükselttiği savunulmaktadır. 

 

 

Türkiye’de de gerek yerel gerekse de küresel markaların reklam 

kampanyalarında kullanılan transmedya markalaşmasını detaylı bir şekilde açıklamak 

ve tüketiciyle olan etkileşimini ölçmek amacıyla çalışma hem teorik hem de uygulamalı 
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olarak yapılmıştır. Bu bağlamda üç bölümden oluşan araştırmada vaka analizi ve alan 

araştırmasına yer verilmiştir. 

 

Birinci bölümde marka kavramının tanımı ve tarihsel gelişimi ile birlikte marka 

ile ilgili temel kavramlara ve marka fonksiyonlarına yer verilerek; marka değeri 

çerçevesince markalaşma faaliyetlerinin gereklilikleri ortaya konmuştur.  

 

Transmedya hikayeciliği ve markalaşmasının çalışmanın odak noktası yapıldığı 

ikinci bölümde; transmedya kavramının hangi temeller üzerine inşa edildiği ve tarihsel 

gelişimi, ilgili kavramları ve özellikleri, geleneksel pazarlama stratejileri ve markalaşma 

ile olan ayrımı ilgili literatüre dayanarak açıklanmıştır.  

 

Marka ve transmedya ile ilgili kavramsal çerçevenin yer aldığı ilk iki bölümün 

ardından son bölümde: araştırmanın metodolojisi doğrultusunda Unilever üst şirketine 

bağlı küresel bir marka olan Elidor’un Türkiye’de 2021 yılında başlayan ve halen 

devam etmekte olan transmedya markalaşmasını yansıtan kampanyası vaka analizi 

olarak incelenmiştir. Ardından transmedya markalaşmasının marka değeri ile olan 

ilişkisiyle ilgili alan araştırması yapılmış ve elde edilen veriler yorumlanmıştır. Sonuç 

bölümünde ise vaka analizi ve alan araştırması sonucu elde edilen nitel ve nicel sonuçlar 

karşılaştırılarak yorumlanıp değerlendirme yapılmıştır. Son olarak transmedya alanında 

gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

Tezin Konusu 

 

Günümüzde küreselleşme ve dijitalleşme ile beraber markaların farklılaşmak 

amacıyla tüketicilere ulaşma biçimleri, pazarlama iletişimi çalışmaları ve reklam 

kampanyaları git gide değişmeye başlamıştır. Yoğun rekabet ortamında ve dikkat 
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dağıtan fazla reklam arasında dağılan dikkati toplayabilmek ve ilgi çekebilmek için 

markalar yeni pazarlama stratejileri geliştirmek durumunda kalmışlardır. Markalar 

hedef kitleleri olan tüketicilerle daha uzun süreli iletişime geçmek, onlarla etkileşimli 

hale gelebilmek ve onları etkileyebilmek için transmedya hikayeciliği kavramını 

kullanmaya başlamışlardır. Tercih edilebilmek için markaların iletmek istedikleri 

mesajları bir hikaye aracılığıyla birçok platformda anlatma amacı taşıması ve bunu bir 

pazarlama iletişimi stratejisine dönüştürmesi transmedya markalaşmasını beraberinde 

getirmiştir. Bu çalışmada, markaların transmedya markalaşması adı altında 

uyguladıkları stratejilere, markaya olan katkısına, marka değeri ile olan ilişkisi 

çözümlenmeye çalışılacak, tüketici gözünden marka değeri ölçülmeye çalışılacak ve 

transmedya markalaşma kampanyalarının geleneksel pazarlama iletişimi stratejilerinden 

ayrılan noktaları üzerinde durulacaktır. 

 

Tezin Amacı 

 

Bu çalışmanın amacı, bir pazarlama iletişimi stratejisi olarak transmedya 

hikayeciliğinin marka ile olan ilişkisini anlayarak markalaşmada nasıl kullanıldığını 

ortaya çıkarmaktır. Buradan yola çıkarak transmedya markalaşmasının tüketiciler için 

önemi belirlenecek ve markaların transmedya hikayeciliği kullanarak hazırladıkları 

reklam kampanyaları ile marka değeri arasındaki ilişki analiz edilmeye çalışılacaktır. 

 

Tezin Önemi 

 

1991 yılında ilk olarak Marsha Kinder tarafından tanımlanan transmedya 

kavramının anlatı ve markalaşma üzerine yapılan çalışmaları son 30 yıl ile sınırlıdır. 

Kinder’in öncelikli olarak medya sunumlarında gerçekleştirilen hikaye anlatıları ile 

izleyicilerin ilgisini diri tutma amacıyla kullandığı transmedya kavramını 2003 yılında 
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Henry Jenkins daha kapsamlı ve sistematik bir perspektifte ele alarak transmedya 

hikayeciliği olarak tanımlamıştır. 

 

Transmedya hikayeciliğinden yola çıkılarak yapılan markalaşma kampanyaları 

üzerine 2014 yılında Burghardt Tenderich bir inceleme gerçekleştirmiştir ve birçok 

kampanyayı kapsamlı bir şekilde ele almıştır. ‘Transmedya markalaşması’ olarak 

adlandırılan bu sürecin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan unsurlar Tenderich 

tarafından transmedya markalaşması tasarım ögeleri adı altında anlatılar, katılım ve 

markalar olarak belirlenmiştir (Tenderich, 2014: 22). Transmedya markalaşmasının 

çoklu medya kanalları aracılığıyla etkileşimli ve birleştirici bir marka deneyimi 

yaratmak için markanın bilgilerinin bütünleşik bir anlatıda toplandığı bir iletişim süreci 

olduğunu ortaya koymuştur (Tenderich, 2014: 16). Amaç marka yaratmada transmedya 

stratejilerini kullanmaktır.   

 

Transmedya kavramı Türkçe literatürde çoğunlukla diziler, televizyon 

programları, sinema, dijital, reklam ve kurumsal sosyal sorumluluk bağlamlarında ele 

alınmıştır. Bu konudaki ilk lisansüstü çalışma “Yakınsama Kültürü ve Transmedya 

Hikâye Anlatımı Uygulamaları Üzerine Bir Çözümleme: Propp’un İşlevler Kuramı ve 

Taht Oyunları (Game Of Thrones) Dizisi” isimli 2014 yılında Filiz Akbaba Resuloğlu 

tarafından yazılan yüksek lisans tez çalışmasıdır. Araştırmada, Taht Oyunları dizisi 

yakınsama kültürü ve transmedya hikâye anlatımı açısından değerlendirilmiş, Propp'un 

işlevsel kuramı çerçevesinde dizimsel çözümleme yöntemi ile analiz edilmiştir.  

 

Mevlüt Dönmez ve Şakir Güler’in (2016: 155-175) “Transmedya Hikayeciliği 

‘Doritos Akademi’ Örneği” adlı çalışmasında Doritos Akademi Reklam Kampanyası 

incelenmiştir. Araştırmanın teorik bölümünde; transmedya hikayeciliği, transmedyal 
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anlatı çerçevesinde pazarlama iletişimi açısından transmedya hikayeciliği incelenmiştir. 

Çalışmanın odağında Türkiye’de transmedyal anlatı stratejisiyle oluşturulan “Doritos 

Akademi” reklam kampanyası nitel analizlerden örnek olay incelemesi yapılarak 

değerlendirilmiştir.  

İnternet tabanlı hikaye anlatma platformu olan Wattpad’de yer alan Kötü Çocuk 

adlı hikâye, Gülşah Sarı’nın 2017 yılında yayınladığı “Transmedya Hikâye Anlatıcılığı: 

Kötü Çocuk Örneği” adlı çalışmasında transmedya hikayeciliği açısından 

çözümlenmiştir.  

Cemile Tokgöz Şahoğlu, Burak Polat’ın 2018 yılında yayınlanan ‘’Transmedya, 

Kolektif Anlatı ve Kent: Pokemon Go Örneği’’ adlı çalışması konum merkezli mobil 

oyunlar üzerinden yaratılan kent deneyimlerinin kolektif transmedya anlatısındaki yeri 

Pokemon Evreni üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Katılımcı gözlem ve derinlemesine 

görüşme tekniği kullanılarak transmedya anlatılarında kent incelenmiştir. 

Özlem Akgüç Çetinkaya’nın 2017 yılında yayınlanan “Marka Sadakati Oluşturma 

Aracı Olarak Transmedya Hikâye Anlatımının Yeri ve Değeri” adlı çalışması 

transmedya hikâye anlatıcılığının marka sadakati ve marka deneyimi bağlamında 

literatür incelemesi yapılarak değerlendirilmiştir.  

Özlem Duğan 2018 yılında yayınladığı “Transmedya Hikâye Anlatımının Halkla 

İlişkilerde Kullanımı” çalışmasında transmedya hikâye anlatımının halkla ilişkiler 

alanında nasıl kullanıldığı ve halkla ilişkiler için transmedya hikaye anlatımının önemini 

ortaya koymaya çalışmıştır. Örnek kurumların transmedya çalışmaları analiz edilmiştir. 

Zühal Fidan’ın 2018 yılındaki “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Transmedya” 

adlı çalışmasında ‘Kardelenler Projesi’nin kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında 

transmedya hikâyeciliğinin kullanılarak nasıl şekillendiği incelenmiştir. Transmedya 
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hikaye anlatıcılığının kurumsal sosyal sorumluluktaki faydaları ve önemi üzerinde 

durulmuştur.  

Ahmet Koçyiğit 2018 yılındaki “Transmedya ve Dijital Reklam Anlatısı” 

çalışmasında, transmedya ve dijital reklam arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Dünyada 

ve Türkiye’deki transmedya reklam anlatısı uygulamalarını içeren örnek olayları 

incelemiştir. 

Dünya’da yalnızca 30 yıllık bir geçmişi olan transmedya kavramı Türkiye’de de 

yeni yeni akademik çalışmalara konu olmaya başlamıştır. Kavram genelde bahsedildiği 

gibi örnek olay incelemeleri ile sınırlı kalmış, az sayıda nicel çalışma yapılmıştır. 

Yapılan nicel çalışmalar içerisinde Ali Karpuz 2017 yılında ‘‘Transmedya Markalama 

ve Etkileşimli Reklam İlişkisi’’ adlı yüksek lisans tezinde, müşteri odaklı pazarlama 

anlayışı içerisindeki transmedya markalaşma ve etkileşimli reklamın bir arada 

kullanılmasının; markalaşma faaliyetleri ve tüketiciyle etkileşim kurma gibi markanın 

güncel ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırdığı sonucuna varmıştır (Karpuz, 2017: 

183).  

 

2018 yılında Huri Deniz Karcı ‘’Markalaşmada Transmedya Hikayeciliği’’ adlı 

doktora çalışmasında Coca Cola Markasını Türkiye’deki ‘Mutluluğa Kapak Aç’ 

kampanyası kapsamında 2011-2016 yılları arasındaki reklam çalışmalarını incelemiştir. 

İçerik analizi ve saha çalışması olarak 2 parçada yapılan araştırmada transmedya 

markalaşması, evrensel değerler, Türk yerel değerleri ve reklamların sunulduğu 

platformlar arasında bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada aynı zamanda 

markalaşmada kullanılan transmedya hikayeciliğinin marka sadakatini arttırdığı 

kanıtlanmıştır. 
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Bu çalışmada ise bahsedilen çalışmalardan farklı olarak daha bütüncül bakış 

açısı ile markaların transmedya hikayeciliği kullanarak hazırlanan markalaşma 

kampanyaları ile uzun vadede marka değerlerini arttırmak istediği görüşüne 

odaklanılmıştır. Araştırma; Türkiye’deki transmedya markalaşma kampanyalarının 

marka değeri üzerindeki etkisinin incelenmesi, transmedya markalaşma faktörlerinden 

hangisinin tüketici gözüyle daha ön planda olduğunun ortaya konulması, sosyal medya 

platformları aracılığıyla ilerleyen transmedya kampanyalarının ne derece etkili olduğu 

ve sektörde yer alan uzmanlara rehberlik etmesi açısından önem taşımaktadır. Yapılan 

nicel analizin marka değerine vurgu yapmasıyla diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.  

 

Araştırmada Elidor markasının Türkiye’de 2021 yılında başlayan ve hala devam 

etmekte olan ‘Dedim Olabilir’ kampanyası ele alınmıştır ancak tek bir kampanya analizi 

ile marka değeri hakkında genelleme yapmak yeterli değildir. Ayrıca kampanya ile ilgili 

görüş bildirecek olan ve araştırmanın örneklemini oluşturan Ankara Üniversitesi 

İletişim Fakültesi lisans öğrencileri ile araştırmanın tek bir kurumla sınırlı olması 

araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.   

 

Araştırma Soruları 

 

1. Transmedya reklam kampanyalarında tüketiciler ile marka arasında etkileşim 

gerçekleşmekte midir? 

2. Yeni medya araçları transmedya reklam kampanyalarının yayılmasına katkı 

sağlar mı? 

3. Transmedya markalaşma faktörleri marka değerini etkiler mi? 

4. Transmedya markalaşması marka değerini etkiler mi?  

5. Tüketicilerin transmedya reklam kampanyalarını beğenmesi tüketicilerin marka 

satın alma kararını etkiler mi?  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

MARKA VE MARKA DEĞERİ 

 

 

1.1. MARKA KAVRAMININ TANIMI 

 

Marka kavramının temelini bir markanın diğer üreticilerden farklılaşmak, kişisel 

ve sosyal kimlik yaratmak ve aynı zamanda kayda değer bir kuruluş olmak üzere 

yaratılan sembol veya işaretler oluşturmaktadır (Bastos ve Levy, 2012: 349). Geçmişte 

marka kavramı, yalnızca tüketici ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilen ürünlerin kime 

ait olduğunun anlaşılması için yaratılan sembol veya işaretlerden oluşurken, günümüzün 

teknoloji ve iletişim alanında yaşanan gelişmeleri göz önüne alındığında kavramı, 

bugün sadece ürün sahipliği üzerinden tanımlamak yeterli değildir. Başka bir deyişle, 

geçmişte paketlenmiş ürünleri üreten kişi veya kuruluş anlamına gelen marka, 

günümüze kadar büyük dönüşüm geçirerek neredeyse toplumun her kesimine nüfuz 

etmiş ve hizmet sektörü, yardım kuruluşları, futbol takımları ve devlet girişimleri gibi 

pek çok alanda kendine yer bularak yaygın bir kullanım alanı edinmiştir (Clifton, 2014: 

12). 

 

Varlığı çok eski çağlara kadar uzanan marka kelimesinin kökeni Viking 

dillerinden eski Norveççe’ de yakmak anlamına gelen ‘brandr’ kelimesine 

dayanmaktadır. Hayvanların hangi çobana ait olduğunu bulmak için tüylerinin belirli bir 

şekilde yakılması veya damgalanması anlamına gelen kelime, ticaretin de başlamasıyla 

ürünler üzerine bir işaret bırakmak olarak doğmuş ve günümüze kadar da daha somut ve 

özellikle de soyut anlamlar kazanarak gelmiştir (Elliott vd., 2015: 124). Dolayısıyla 
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günümüz dünyasında marka kavramının daha iyi anlaşılması için önce sahiplik 

açısından sonra da teknolojik gelişmelerle birlikte daha geniş bir perspektiften bakılması 

ve sosyal bir kimlik açısından marka tanımının yapılması büyük önem taşımaktadır.  

 

20. yüzyılın sonlarından itibaren gittikçe popülerleşen pazarlama literatüründe 

marka kavramının birçok farklı kurum ve yazar tarafından yapılan tanımı 

bulunmaktadır. Bu tanımlar önce üreticiler yani işletmelerin bakış açısından sonra da 

tüketicilerin bakış açısıyla ele alınacaktır. 

 

Üreticilerin bakış açısıyla yapılan tanımlamaların başında öncelikli olarak 

pazarlama ve marka ile ilgili öncü kurumların tanımlamaları gelmektedir. Dilimize 

İtalyanca ‘‘marca’’ sözcüğünden gelmiş olan marka kelimesi Türk Dil Kurumu 

Sözlüğü’nde ‘‘Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya 

yarayan özel ad veya işaret’’ olarak tanımlanmıştır (https://sozluk.gov.tr). Bu 

tanımlamadan anlaşılacağı üzere marka üretici gözünden somut bir sembolü ifade 

etmektedir. 

 

Amerikan Pazarlama Birliği’nin (American Marketing Association) tanımına göre 

marka; 

 “Bir veya bir grup satıcının mal ya da hizmetini tanımlamaya ve diğer rakip 

satıcılardan mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye, farklılaştırmaya yarayan isim, 

terim, tasarım, sembol işaret, şekil ya da tüm bunların bileşimidir.”  

(https://www.ama.org).  

 

Amerikan Pazarlama Birliği’nin yaptığı bu tanım; markanın rakip üreticilerden 

kendini farklılaştırma özelliğine dikkat çekecek şekilde üreticinin yarattığı tasarımların 

birleşimi olarak daha detaylı bir marka tanımlaması olmakla birlikte yine üretici 

https://sozluk.gov.tr/
https://sozluk.gov.tr/
https://www.ama.org/topics/branding/
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gözünden bir marka tanımlaması olduğu için aslında günümüzün marka tanımlaması 

açısından yetersiz bir tanım olduğu söylenebilir. 

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı marka tanımlaması ise şu şekildedir:  

 

“Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal 

ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle 

sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle 

görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla 

yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.’’ 

(https://www.turkpatent.gov.tr).  

 

Tanımlamaya göre Türk Patent ve Marka Kurumu, markayı bir işletmenin diğer 

işletmelerden farklı olarak sahip olduğu özelliklere referans verecek şekilde, 

işletmelerin ürettikleri malın sahipliğini belli eden çeşitli semboller ve işaretler olarak 

açıklanmıştır.  

 

Ancak pazarlama ve marka alanı başta olmak üzere globalde ve ülkemizde saygın 

kurumların yaptığı yukarıdaki tanımlamalar üretici odaklılık ile sınırla kalmış ve bu 

tanımlamalarda tüketici davranışları, tüketicilerin düşünceleri veya tüketicilerin 

tutumları ele alınmamıştır. 

 

Markayı yine işletmeler açısından ele alan pazarlamanın önde gelen isimlerinden 

biri olan Philip Kotler, markanın temelde bir satıcıyı veya üreticiyi tanımladığını öne 

sürerek, satıcının belirli bir dizi özellik, fayda ve hizmeti tüketicilerine tutarlı bir şekilde 

sunma vaadi ve kalite garantisi olarak tanımlamıştır (Kotler, 2000: 188). Kotler aynı 

zamanda markanın temsil ettiği anlamları; nitelik, fayda, değer, kültürel, kişilik ve 

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/MAbout


 

13 
 

kullanıcı odaklılık olarak altı seviyeye ayırmıştır. Nitelik olarak adlandırılan ilk 

seviyede birey marka adını ilk duyduğunda zihninde markaya dair belirli spesifik 

özellikler canlanmalıdır. Örneğin Mercedes-Benz markasının pahalı olması, iyi 

tasarımları ve prestij gibi belirli özellikleri akıllara getirir. İkinci olarak fayda 

seviyesinde ise markanın özellikleri, işlevsel ve duyusal faydalara dönüştürülmelidir. 

Bir sonraki seviye olan değerler seviyesinde ise bir marka, üreticinin değerleri hakkında 

söylemlerde bulunmalıdır. Buna verilebilecek en iyi örnek Mercedes’in kendi marka 

diliyle birinci ağızdan bunu dile getirmesidir. Kültür denilen dördüncü seviyede ise 

marka belirli bir aidiyet ve organizasyon yapısını temsil etmelidir. Mercedes örneği 

üzerinden devam edecek olursak marka; organize, verimli Alman disiplinini temsil eder. 

Kültürden sonra gelen seviye ise markanın belirli bir kişiliği yansıttığını anlatan kişilik 

seviyesidir. Mercedes’in ortaya koyduğu kişilik prestijli ve kaliteli bir temsildir. Son 

seviye olan kullanıcı odaklılıkta ise marka bir ürünü satın alan veya kullanan 

müşterilerin statüsünü belirleyerek onlara uygun ürünler üretir. Örneğin; Mercedes 

kullanıcı hedef kitlesini orta yaş ve üstü yönetici sınıfına hitap edecek şekilde belirlemiş 

ve tüketicilerin karakterlerine göre markasını konumlandırmıştır (Kotler, 2000). Kotler 

burada bir markayı anlam seviyelerine göre ayırırken aslında hedef kitlesiyle, 

stratejisiyle, nitelikleriyle ve faydalarıyla, son olarak da söylemleriyle markanın 

işletmeler açısından ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışmıştır. 

  

Marka denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan David Aaker da 1991 

yılında markayı;  

‘‘Bir veya bir grup satıcının malları veya hizmetlerini saptamaya ve bu 

malları ya da hizmetleri rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan ayırt edici bir isim 

ve/ veya sembol (logo, alamet-i farika veya paket tasarımı gibi)’’  
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olarak tanımlamıştır (Aaker, 1991). Burada Aaker, Kotler’den farklı olarak 

markayı rakiplerinden ayırt edebilecek logo, tasarım gibi özelliklere odaklanarak 

tanımlamıştır. Böylece işletmeler açısından marka üreticiyi, benzer ürünler üretmeye 

girişen rakiplerden korumakta ve kendisini rakiplerinden ayrıştıran özelliklere sahip 

olmaktadır.  

 

Ancak marka kavramı üretici bakış açısı gibi tek bir perspektife sığdırılamayacak 

kadar karmaşık ve çok yönlüdür (Uztuğ, 2003: 18). Dolayısıyla şirketler ve üreticiler 

açısından; sahiplik, isim, logo, kurumsallık gibi kavramlarla ele alınabilen marka 

kavramı aynı zamanda tüketiciler açısından; ilişkiler ve değerler sistemi olarak 

tanımlanması mümkündür. Nitekim Aaker’ın yaptığı üretici odaklı marka tanımı 

geçerliliğini hala korumakla birlikte günümüz için yetersiz bir tanım olduğunu 

söylemek mümkündür. Çünkü aradan geçen 30 yılda teknolojik gelişmeler, dijitalleşme 

ve gelişen yeni markalaşma stratejileri ile birlikte markanın anlamı da daha derinleşmiş 

ve tüketici odaklı bir yöne doğru kaymıştır. 

 

Derinleşen anlamı ile Aaker (2014) Aaker on Branding: 20 Principles That Drive 

Success adlı kitabında markayı bir kez daha tanımlamıştır. Yeni tanımda marka bir isim 

ve logo olmanın çok ilerisinde değerlendirilerek bir işletmenin sadece işlevsel değil aynı 

zamanda duygusal ve toplumsal bağlamda markanın simgelediği şeyi müşteriye sunma 

ve yerine getirme sözü olarak tanımlanmıştır. Geliştirilen tanımda marka, müşterinin 

markayla her temas kurduğunda edindiği deneyim ve algılara bağlı olarak sürekli 

gelişerek ilerleyen bir ilişki olmakla birlikte günümüz dünyasına uyarlanmıştır (Aaker, 

2014: 9). Dolayısıyla Aaker’ın ilk tanımı ile günümüzdeki tanımını karşılaştırdığımızda 

ilk tanımın işletme odaklı iken yeni tanımın tüketici ve deneyim odaklı olduğunu 

söylemek mümkündür. Başka bir deyişle geçmişte logo, isim, tasarım gibi somut 
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göstergelerle ifade edilen marka artık günümüzde teknolojik gelişmeler, dijitalleşme ve 

üreticilerin tüketicilere ulaşmada yeni stratejik yollar denemesiyle birlikte daha soyut 

ifadelerle tanımlanır olmuştur.  

 

Tüketici odaklı marka tanımlamalarında reklamcılığın efsane ismi olarak da 

bilinen David Ogilvy bir adım öteye girerek markayı hem somut hem de soyut 

özellikleriyle ele almış ve markayı bir ürünün; adı, ambalajı ve fiyatı, geçmişi, itibarı ve 

reklamın yapılma şekli olarak tanımlamıştır (Ogilvy’ den aktaran Bennett, 2010: 58). 

Bu tanımlamadan da görüleceği üzere günümüze yaklaştıkça marka tanımlamalarına 

marka adı, ambalajı, fiyatı gibi somut özelliklerin yanı sıra markanın geçmişi, itibarı ve 

reklamları gibi soyut özellikler de dahil edilmiştir. Dolayısıyla marka denildiği zaman 

akıllara sadece üretilen ürün veya hizmet değil aynı zamanda tüketicinin gözünde 

markaya dair fikirler canlanmalıdır. Benzer bir şekilde Coca Cola, Levis, General 

Electric, Shell gibi dünyaca ünlü pek çok markanın markalaşmasında öncü olan 

deneyimli marka tasarımcısı Walter Landor ise ‘Ürünler fabrikada üretilir, ancak 

markalar zihinlerde yaratılır.’ (Trout, 2005: 30) diyerek markaya; pazarlama 

birimlerindeki somut çıktılardan ziyade tüketici deneyimi, etkileşimi ve sonrasında 

tüketicilerin zihninde kalan fikirler olarak nitelendirilmiştir. 

 

Günümüze geldikçe marka tanımı daha soyut ve tüketici odaklı bir hal almaya 

başlamıştır.  İş dünyası ve pazarlama alanında Amerika’da adını pek çok kez çok 

satanlar listesine yazdırmış olan Amerikalı yazar Seth Godin (2009) ise kendi blogunda 

markayı tüketici perspektifinden ele alarak tanımlamıştır. Bu tanımda;  

 

‘‘Marka; tüketicinin bir ürün veya hizmeti diğerine tercih etme kararını 

hesaba katan ilişkiler, beklentiler ve anılar kümesidir. Tüketici her kim olursa olsun 
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ister bir işletme ister bir alıcı, seçmen veya bir bağışçı olsun marka için bir değer 

ödemezse, markayı seçmezse o zaman o tüketici için markanın hiçbir değeri 

yoktur. Eskiden sadece logo, tasarım ve ürün paketinden oluşan marka şu anda 

markanın sadece bir gölgesidir. Tıpkı kovboy olmak için bir kovboy şapkasından 

daha fazlası gerektiği gibi marka oluşturmak için de tasarımcıdan daha fazlası 

gerekir. Tasarım esastır, ancak tasarım, marka değildir.’’  

 

diyerek markanın aslında günümüzdeki soyut tanımına daha da yaklaşmış ve 

markayı marka yapan özelliklerin tüketicilerin seçimleri ve tavsiyeleri olduğunu 

anlatmıştır. 

  

Bütün somut ve soyut özellikleriyle üretici ve tüketici perspektifinden ele alınarak 

anlamlandırılan marka tanımlamalardan yola çıkarak söyleyebiliriz ki marka; 

üreticilerin diğer üreticilerden farklılaşarak logo, amblem, isim, kurumsallık gibi somut 

kavramlarla ve ilişkiler, değerler ve deneyimler gibi soyut kavramlar ile tüketicilerin 

zihninde yer alma çabalarının bir bütünüdür. İlk marka tanımları genel olarak somut bir 

perspektiften yola çıkılarak üretici odaklı ifade edilmişken son yıllarda markanın soyut 

özellikleri ile daha fazla tüketici odaklı olarak ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Marka 

tanımlamasının geçirdiği bu gelişmeler ise markanın ve markalaşmanın tarihsel gelişimi 

içerisinde olmaktadır. 

 

1.2. MARKA KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

Tarihsel olarak, ilk çağlarda insanların sürülerine sahip çıkmak amacıyla 

kullandıkları, hayvanlarının bir bölgesindeki tüylerini belirli şekillerde yakarak, sıcak 

demir çubukları kullanarak yanık izleriyle mühürledikleri damgalama sistemi, hangi 

hayvanın, hangi çiftçiye ait olduğunun ayırt edilmesi için kullanılmıştır (Gad, 2016: 7). 
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Bu sistem Eski Mısır’da M.Ö 2700’lerde hayvan sahiplerinin kolayca bulunabilmesini 

sağladığı için hırsızlığı caydırıcı bir yöntem olarak özellikle kullanılmıştır (Khan ve 

Mufti, 2007: 76). Hayvanları damgalayarak başlayan sistem, medeniyetler ve kültürler 

geliştikçe üretilen mallarda da kendini göstermiştir. Yine Mısır, Antik Yunan, Roma ve 

hatta Çin gibi eski medeniyetlerde bulunan seramik kap, çömlek gibi ürünler; sahipliğin 

belli olması amacıyla, çömlekçiye özgü bir işaret, sembol veya baş parmak izi 

kullanılarak mühürlenmiştir (Blackett, 2014: 20; Perry ve Wisnom, 2003: 11).  

 

İlerleyen tarihlerde 1266’da İngiltere’de fırıncıların sattıkları her bir somun ekmek 

üzerine iz bırakmaları ile ilgili bir kanun yürürlüğe konulmuştur. Kanun her ekmeğin 

aynı ağırlıkta olmasını sağlamak için hatalı ekmeği üreten fırıncının tespit edilmesi için 

çıkarılmıştır (Khan ve Mufti, 2007: 77). Orta çağda sadece temel gıda ürünlerinde 

başlayan bu sistem yüzyıllar içerisinde diğer tüketim ürünlerinde de kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 

Marka isimlerinin ortaya çıkışı ise viski üreticilerini rakiplerinden ayırmak ve han 

sahiplerinin kendi viskilerinin yerine daha ucuzlarını koymasını engellemek için her bir 

varil üstüne kendi isimlerini damgaladığı 16. yüzyıla kadar dayanmaktadır (Chuck ve 

Pettis’ten çeviren Albayrak, 2016: 6). Tarihsel olarak tüm bu örneklerden hareketle 

hayvanların veya üretilen ürünlerin damgalanması ve semboller ile işaretlenmesi tarihte 

marka kavramının başlangıcı olarak kabul edilmektedir.  

  

Ancak markanın çağdaş anlamda kullanımı ve ürünlerin marka adı altında büyük 

kitlelere ulaştırılması kitle üretiminin de teşvikiyle Sanayi Devrimi’nde olmuştur 

(Albayrak, 2016: 6). Sanayi Devrimi, üretim ve iletişim alanındaki gelişmelerle 

ürünlerin kitlesel olarak pazarlanmasını sağlamış, fabrikalaşma ve toplu üretimin 
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yaygınlaşmasının sonucunda da el yapımı yöresel ürünler yerini paketlenmiş fabrika 

çıktısı ürünlere bırakmıştır (Khan ve Mufti, 2007: 78). Sanayileşen ve yeni yeni 

büyümeye başlayan firmalar, tüketicilere kendi ürünlerini satabilmek için kendilerini 

tanıtma yolunu seçmişler ve bu sayede güven vermeye çalışmışlardır. Yeni pazarlara 

açılırken, ürünlerinin bulunduğu varillerin üstlerine kendi logolarını ve marka adlarını 

yapıştırmışlardır (Rajaram ve Shelly, 2012: 102). 

 

Sanayi Devrimi, yeni pazarlara açılma ve sonrasında günümüze kadar gelen 

teknolojik gelişmeler marka kavramını rakiplerden ayırt edici bir logo veya bir isim 

olmanın çok ötesine geçirmiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte kitlesel birçok gelişmenin 

ışığında en büyük gelişmelerin yaşandığı Amerika’da 19. yüzyılın ikinci yarısında 

büyüyen demiryolu ağı ve telgraf kullanımının yaygınlaşması gibi teknolojik dönüşüm, 

tüketim mallarının seri üretiminin büyük kitlelere pazarlanmasını mümkün kılmıştır. 

Coğrafi olarak ayrı olan şehirler tek bir pazar yerine dönüştürülerek ürünler potansiyel 

tüketicilere sunulmaya başlanmıştır (Gennaro, 2009: 3). Bu durum ürünlerin ciddi 

anlamda tanıtılması gerekliliğini doğurmuştur. Böylece modern anlamda ilk reklam 

ajansları Amerika’da açılmış ve markalaşmanın temelleri atılmaya başlanmıştır. 1875’te 

Bass Red Triangle, İngiltere'nin Ticari Markalar Kayıt Yasası (Trade Marks 

Registration Act)’na göre tescil edilen ilk ticari marka olmuştur. Sonraki yıllarda Coca 

Cola, Juicy Fruit Gum, Quaker Oats gibi markalar tescillenmiştir (Rajaram ve Shelly, 

2012: 102-103). 1880 yılında Protect and Gamble firması tarafından Ivory Soap (Ivory 

Sabunları) markası için modern anlamda ilk kez markalaşmaya gidilmiştir (Babür 

Tosun, 2014: 5-6).  

 

Ayrıca 19. yüzyıl, seri üretimler ile beraber büyüyen, genişleyen markaları 

korumak ve rekabeti düzenlemek amacıyla marka kanunlarının çıktığı bir dönem 
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olmuştur (Babür Tosun, 2014: 5). Fransa’da 1857 yılında Üretim ve Ürünlerin Marka 

Yasası (Manufacture and Goods Mark Act) olarak adlandırılan ilk marka yasası 

çıkmıştır. 1862 yılında İngiltere’de, 1874 yılında ise Almanya’da marka yasaları 

yürürlüğe girmiştir. Osmanlı Devleti’nin ilk marka kanunu olan Alamet-i Farika 

Nizamnamesi 1872 yılında çıkarılmıştır (Ono’dan aktaran Akay, 2015: 368-374).  

  

20. yüzyıla gelindiğinde teknolojik gelişmeler, hızlı ve yoğun bilgi akışı ile 

birlikte pazarın ve tüketicinin globalleşmesi markaları da büyümek ve daha geniş 

kitlelere hitap etmek durumunda bırakmıştır. Daha büyük tüketicilere ulaşmak isteyen 

markalar rakiplerinden farklılaşarak seslerini duyurabilmek için markalaşma adı altında 

daha profesyonel stratejiler geliştirmek durumunda kalmışlardır (Kara ve Şahin, 2020: 

10). Dönemin en büyük reklam ajansı olan ve markalaşma terimini ilk kez kullanan 

James Walter Thompson Company, markaların ürünlerini pazarda tüketicilere fark 

ettirebilmek, farklılaştırabilmek ve bilinirliği artırmak hedefleriyle modern anlamda ilk 

kez markalaşma çalışmalarını gerçekleştirmiştir (Gennaro, 2009: 12).  

  

Yıllar ilerledikçe markaların çoğalması ile daha fazla ürün seçeneği oluşmaya 

başlamış dolayısıyla üretimde yaşanan bu çeşitlilik ile ürünlerin ihtiyaçların ötesinde 

tüketilmesi, markalaşmayı bir rekabete dönüştürmüştür (Kara ve Şahin, 2020: 10). 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı, pazardaki rekabette büyük bir rol oynamış; sermaye 

birikimi, savaştaki uğraşlar ve bastırılmış tüketici talebi için yaratılan üretken 

kaynaklarla 1940’ların sonu Tüketici Devrimi olarak adlandırılan bir satın alma dalgası 

yaratmıştır. Yaşanan bu gelişmeler büyük markaların yoğun rekabetine ve büyük 

isimlere meydan okuyan yeni ve küçük markaların oluşmasına yol açmıştır (Bastos ve 

Levy, 2012: 355). Küçük markalar tarafından ürünlerin kolayca taklit edilebilir olması, 

farklı sosyo-ekonomik statülerde yer alan tüketiciler için farklı ürünler üretme 
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zorunluluğu marka sayısını ve markalaşma sürecini de hızlandırmıştır (Albayrak, 2016: 

7). Markalaşma sürecinin hız kazanmasıyla beraber üretimin ve ihtiyaçların hakim 

olduğu anlayış yerine ihtiyaçlardan elde edilecek deneyimler olarak tüketim anlayışı 

yükselişe geçmiştir. Böylelikle ürünü tüketmenin yanı sıra tüketimin anlamını 

yükseltecek olan imaj, değer, sembol gibi kavramlar da bu dönemde önem kazanmaya 

başlamıştır. Başka bir deyişle modern dönemde sadece tüketicinin ihtiyaçlarına 

odaklanan bir yaklaşım, yerini 20. yüzyılın ikinci yarısıyla beraber tüketicinin sadece 

ihtiyaçları değil aynı zamanda yaşam tarzı, sağlığı, dinlenme ve eğitim gibi daha 

kapsamlı bir postmodern yaklaşıma bırakmıştır (Kayaman ve Armutlu’dan aktaran Kara 

ve Şahin, 2020: 19). 

 

Postmodern dönem olarak adlandırılabilecek olan 20. yüzyılın ikinci yarısında 

başlayan ve günümüzü de kapsayan bu dönem, modern dönemin anlattığı kitle üretimi, 

kitle tüketimi ve kitle kültürü gibi kavramların aksine tamamen tüketime dayanmıştır 

(Kahraman, 2004: 190). Kitle üretimi ya da yığın üretimle paralel olarak günlük 

yaşamın da kitlesel olduğu, birlikte hareket etme gibi olguların yaşandığını modern 

dönem yerini, postmodern üretim şeklinin ortaya çıkışıyla, bilginin ve iletişim 

teknolojilerinin oluşturduğu medya, bilgisayar, internet, sosyal paylaşım ağları gibi yeni 

platformlarla bireysel yaklaşımların oluşmasına ve postmodern döneme bırakmıştır 

(Kırılmaz ve Ayparçası, 2016: 45). Bu dönemde kendini gerçekleştiren aktif ve 

katılımcı rolü benimseyen postmodern tüketici son yıllarda yaşanılan bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerle birlikte üretim sürecinin bir parçası da olmaya başlamıştır.  

 

Özellikle teknolojik gelişmeler postmodern dönemle birlikte başlayan ve 21. 

yüzyılın ilk yirmi yılında da devam ederek günümüzün pazarlama anlayışını 

dönüştürerek tüketici odaklı anlayışın belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu 
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teknolojik gelişmeler markalaşma stratejilerinde markaların kullandıkları mecraları 

değiştirmesi gibi önemli roller oynayarak 21. yüzyılla birlikte markanın sadece tüketici 

odaklı olmayıp bir adım daha ileri giderek tüketicinin günlük hayatının bir parçası 

olmasını sağlamıştır. İnternetin gelişmesi ile birlikte mecra olarak web sitesi, blog gibi 

internet platformlarının gelişmesi, sosyal medya platformlarının ortaya çıkışı markaların 

tüketicilerle olan iletişim şekillerini de değiştirmiştir. Önceleri markaların tüketiciyle 

olan tek taraflı iletişimi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve markaların daha çok 

tüketiciyle iletişimde kalmak istemesi nedeniyle tüketici katılımının da sağlandığı çift 

taraflı iletişimin oluşmasını sağlamıştır.  

 

Tüketicilerin üretim sürecine aktif katılımını sağlayan markalar, müşterilerin 

kalite algısını arttırarak müşteri tatmini ve sadakatini sağlayarak rekabet avantajı elde 

etmişlerdir. Bu gelişmeler doğrultusunda markaların ileride, eskiye oranla çok daha 

fazla tüketici odaklı olmaları zorunluluğu açık bir şekilde görülmektedir (Uzkurt’tan 

aktaran Azizağaoğlu ve Altunışık, 2012: 38). Tüketici ihtiyaç ve beklentilerini doğru 

şekilde anlayarak buna kendini buna uyarlayan markaların rekabet gücü elde etmesinde 

sonuç olarak da markalaşma süreci önem taşımaktadır (Öngüt, 2007: 16-17). Geçmişten 

günümüze marka kavramı ile ilgili en önemli atılımlar da markalaşma süreci esnasında 

atılmış ve böylece marka olmanın değeri günden güne önem arz etmeye başlamıştır. 

Özellikle günümüzde markalaşma süreci esnasında markayı kuran işletmenin, rekabet 

avantajı sağlamak için hem diğer üreticiler hem de tüketiciler tarafından markanın 

avantajına olacak durumları önceden iyi analiz ederek gerekli önlemleri alması 

gerekmektedir. 
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1.3. MARKANIN ÖNEMİ VE FAYDALARI  

 

Postmodern dönemin bir gereksinimi olarak günümüzde markalaşmanın en 

önemli amacı; sunulan ürünü ya da hizmeti benzer ürünlerden ve hizmetlerden 

farklılaştırarak pozitif değer ve anlam katacak bir mesajla birlikte hedef kitleye 

ulaştırmak ve akılda kalıcı bir kurum olmaktır (Gümüş ve Saraç, 2013: 35). Amacı 

gerçekleştirebilmek için de marka olmanın temel unsurları, rakiplerden farklı olabilmek 

için dikkat edilmesi gereken özellikler, tüketicilerin zihinlerinde oluşturmak istenilen 

algılar ve pazarda hayatta kalabilmek için yapılması gerekenler gibi bazı adımlar 

atılması gerekmektedir. Bu noktada marka olmanın önemi ön plana çıkmaktadır. 

 

Teknolojinin gelişmesi, rekabetin artması ve küreselleşme ile birlikte işletmelerin 

bulundukları pazarlarda uzun süre kalabilmesi gitgide zorlaşmaktadır. Her geçen gün 

pazara giren yeni girişimler pastadan pay almak için, hali hazırda piyasadaki işletmeler 

ise pazardaki değişimler karşısında güçlü ve uzun vadeli stratejiler kurarak varlıklarını 

sürdürebilmek ve pazar paylarını artırmak için mücadele etmektedirler. Bu noktada hem 

üreticiler hem de tüketiciler açısından marka olmanın önemi devreye girmektedir. 

Özellikle bugünün yoğun rekabet şartlarında her geçen gün sayıları artan ve nitelikleri 

benzeşen ürünlerin gerek üreticiler gerekse tüketiciler ve perakendeciler açısından tehdit 

oluşturduğu düşünüldüğünde şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için marka 

olmanın önemi hayati niteliktedir (Babür Tosun, 2014: 12). 

 

Geçmişte sadece hem üreticiye hem de tüketiciye sağlanan hukuksal bir koruma 

ve güvenlik garantisi anlamı taşıyan marka kavramının önemi günümüzde biraz daha 

artarak kurumsal bir yapıya sahip olmasının yanı sıra markanın farklılaşması 

gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Başka bir ifadeyle günümüzde bir markanın hayatta 
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kalabilmesi için benzer özelliklere sahip ürün/hizmetleri farklılaştırması gerekmektedir 

(www.brandingturkiye.com). Buradan hareketle bir markanın varlığını sürdürebilmesi 

için en değerli öneminin bir malı veya hizmeti rakiplerinden ayrıştırarak tüketiciye 

sunması olduğunu söyleyebiliriz. İşletmelerin marka varlığını tehdit edecek unsurlardan 

korunabilmesinin yolu kendini benzerlerinden ayrıştıracak bir konuma ve duruşa sahip 

olmasından geçmektedir. Böylece farklılaşan marka hem kendi paydaşlarına fayda 

sağlayabilir hem de hayatına daha emin adımlarla devam edebilir.  

 

Markanın önemi konusunda ek olarak bahsedilmesi gereken bir konu da ürün ve 

marka kavramlarının sıklıkla birbiriyle karıştırılması durumudur. Marka bir ürün değil; 

ürünün kaynağı, anlamı, yönü, zaman ve mekan içindeki kimliğidir. Şirketlerin 

ürettikleri nesneler ürün iken, müşterinin satın aldığı şey aslında bir markadır (Kapferer, 

1992: 2-3). Başka bir deyişle üründen öte markanın varlığı tüketiciler için önemlidir 

çünkü markalı bir ürünü satın almak tüketicilere büyük kolaylık sağlar. Tüketicilerin 

hızlı ve kolay seçim yapabilmesini sağlayan bu durumu markanın risk azaltıcı faydası 

olarak görmek mümkündür. Ürünlerin marka etiketi ile birlikte satılması özellikle 

işletme, marka adı ile yüksek bir bilinirlik ve imaj yarattıysa pazardaki işletmenin 

rakiplerine göre bir adım önde olmasını sağlayabilir. 

 

Görüldüğü gibi markanın yaratılması üreticilere diğer rakiplerden ayrışabilmek 

gibi önemli bir avantaj sağlarken tüketicinin de kolay seçim yapabilmesini sağlamaktır. 

Ancak markanın önemini iki madde ile sınırlamak mümkün değildir. Bu nedenle 

konunun tüketiciler ve üreticiler açısından ayrım yapılarak detaylandırılması ve 

faydalarının çeşitlendirilmesi konunun anlaşılabilir olması adına daha sağlıklı olacaktır. 

 

 

http://www.brandingturkiye.com/
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1.3.1. Markanın İşletmeler Açısından Önemi 

 

Markaların öncelikli olarak hukuki bir değer ve avantaj yaratmaları nedeniyle 

işletmeler açısından önemli olduğunu söylemek mümkündür. Markalar sayesinde 

işletmeler, markalarına ait isim, logo, patent, telif hakkı ve marka tescili gibi yasal 

düzenlemeleri hukuki açıdan yasal platformlarda koruyabilirler ve bu sayede de 

markasız üreticilere kıyasla oluşan değerden faydalanabilirler (Babür Tosun, 2014: 14; 

Öztürk, 2011: 96; Keller, 2008: 35).  

 

Pek çok açıdan tüketici tarafından bilinen ve kabul görmüş markaların yarattıkları 

ürün tasarımları veya üretim süreçleri kolaylıkla başka markalar tarafından 

kopyalanabilse de yine tanınmış markaların yıllarca süren pazarlama faaliyetleriyle 

beraber yarattıkları bilinirlik o kadar kolay kopyalanamayabilir. Örneğin Colgate diş 

macunu, Nesquik tahıl gevreği ve Levi's kot pantolon gibi markaların sahip olduğu bir 

avantaj, tüketicilerin kelimenin tam anlamıyla onlarla büyümüş olmaları veya bir 

şekilde yıllardan beri kendi sosyal çevrelerinde bu marka ve ürünlere aşina 

olmalarından kaynaklanmaktadır (Keller, 2008: 35). Başka bir örnekle; Nike marka 

beyaz bir ayakkabının birebir aynısının üretilmesine ve daha ucuz olmasına rağmen 

tüketiciler markasız bir ürünü satın almaktan imtina ederler. Dolayısıyla bilinirlik 

burada markalara ciddi anlamda avantaj sağlar. Bu anlamda köklü marka olmak ve 

markalaşma, rekabet avantajı sağlamanın güçlü bir yolu olarak görülebilir. 

  

Bir işletmede marka anlayışının doğru uygulanması ile tüketicilerin birbirine 

benzeyen ürünler ve markalar arasında seçim yapmasını kolaylaştırır. Bir markaya 

duyulan sadakat nedeniyle yapılan satın almaların fazlalığı aynı zamanda yeni rakiplerin 

pazara girmesinde caydırıcı faktör olarak rol oynar (Babür Tosun, 2014: 15). Başka bir 

deyişle bu marka bağlılığı, firma için öngörülebilirlik ile birlikte talep güvenliği sağlar 
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ve diğer firmaların pazara girmesini zorlaştıran giriş engelleri yaratır (Keller, 2008: 35).  

Bu sayede güçlü markalara sahip olan işletmeler fazla rakiple mücadele etmek zorunda 

kalmazlar ve kendilerini geliştirmek için daha fazla çaba gösterebilirler (Babür Tosun, 

2014: 15) Böylece marka, tüketicilerin kendisine olan bağlılığını arttırarak hem 

satışlarını artırır hem de rekabet gücünü elinde bulundurur. 

 

Markanın önemli faydalarından biri de işletmeler, eğer bilinir ve güvenilir 

markalara sahip iseler, sahip oldukları markalar ile rakiplerden daha farklı bir fiyat 

politikası belirleyebilirler (Odabaşı ve Oyman, 2002: 360). Çünkü tüketicinin bildiği, 

güvendiği veya özendiği bir marka varsa tüketici rakip markalardan ziyade bildiği bir 

markayı tercih edecektir. Örneğin tüketiciler kendilerine prestij kazandıracağını 

düşündüğü bir çantaya benzer kalitede çanta üreten markalara göre daha çok para 

verebileceği için lüks çantalar üreten Louis Vuitton markası, fiyat politikasını bu 

duruma göre ayarlayıp yüksek fiyatlardan ürünlerini satışa sunabilmektedir.  

 

Firmalar ayrıca markaları ile fiyat istikrarı sağlayarak, aracı kurumların sıklıkla 

fiyat değişimi yapmalarını önleyebilir. Çünkü piyasada başarıya ulaşmış bir marka, 

aracı kurumun o ürünü piyasa fiyatından çok daha yüksek veya farklı bir fiyatla 

satmasını engeller (Öztürk, 2011: 96). Örneğin markasız bir perde kumaşı farklı 

aracılarda farklı fiyatlardan satılırken, markalı perdeler katalog fiyat üzerinden 

değerlendirildiği için tüm aracılarda aynı etiket fiyatı üzerinden satılır. Bu nedenle 

ürünlerin farklı fiyatlar üzerinden tüketiciye sunulmasını engellediği için marka olmak 

önemlidir. 

 

Aynı zamanda ürün hattını genişletmek isteyen bir işletme için marka adı 

işletmeye avantaj sağlar, çünkü ürün takibinde ve ürün kategorisi genişletmesinde sahip 
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olduğu kimlik nedeniyle marka, işletmelerin iş süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırır. 

Ek olarak yeni bir marka ile girmenin maliyeti, bilinen bir marka ile yeni pazarlara 

girmenin maliyetinden çok daha yüksektir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 360; Babür 

Tosun, 2014: 14-15). Xiaomi markasının sadece telefon pazarında kalmayıp beyaz eşya, 

akıllı küçük ev aletleri, ulaşım gibi pek çok alanda teknolojik alet üretmesini bu 

kapsamda düşünmek mümkündür. 

 

Markanın öneminden ve faydasından bahsedilecek olan son nokta ise, markanın 

kendisine diğer rakiplerden ayırt edici bir özellik veya belirgin bir imaj yaratmasından 

dolayı işletmeleri dolayısıyla pazarını belirli ölçüde koruyabilmesidir. Marka ayırt 

edicilik özelliğiyle tüketici tatmini sağlayarak marka bağlılığı yaratıp, ürünün ve 

dolayısıyla da pazarın kaderini bir düzeyde kontrol edebilir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 

360).  

 

Kısacası, işletmeler için markalar, tüketici davranışını etkileyebilecek, alınıp 

satılabilecek ve sürdürülebilir gelecekteki gelirlerin güvenliğini sağlayabilecek son 

derece değerli yasal mülkiyet parçalarını temsil eder. Markalar için mevcut müşterileri 

korumak ve onlarla arasında güçlü bir marka sadakati oluşturmak; pazarlama 

iletişiminin temel sorunudur. Dolayısıyla ulaşılması ve etkilenilmesi güç, farklılaşan 

tüketicilerde bir marka bilinci yaratmak, ürünleri değil de markaları satın almalarını 

sağlamak işletmelerin temel hedefidir (Uztuğ, 2003: 20).  
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1.3.2. Markanın Tüketiciler Açısından Önemi 

 

Günlük hayatta tüketicilerin kullandıkları veya satın aldıkları her ürünün birer 

markasının olması tüketiciye o marka ve ürün hakkında ipuçları verir. Başka bir 

ifadeyle markalar bir ürünün veya hizmetin üreticisini ya da kaynağını tanımladıkları 

için genelde tüketiciler, satın aldıkları bir ürün hakkında gerekli bilgileri markalardan 

öğrenirler. Dolayısıyla bir ürünün kaynağının bilinmesi tüketici açısından markanın 

tüketiciye sağladığı en önemli faydadır. Çünkü markanın tüketici tarafından bilinir 

olması tüketicinin ürünle ilgili kime soru sorması gerektiğini bildiği, karşısında bir 

muhatap olduğu anlamını taşır (Keller, 2008: 34). Markasız bir ürüne kıyasla tüketiciler 

tarafından markalı bir ürünün satın alınması satış ve satış sonrası iletişim açısından da 

tüketicinin dikkat ettiği bir durumdur. Ayrıca markaların ürün hakkında istenilen 

bilgileri sağlamasının yanı sıra bir marka adının varlığı, markasız ürünlerle 

kıyaslandığında tüketicinin hiçbir risk almadan doğruca markalı ürüne yönelmesini 

sağlar (Keller, 2008: 34). Bu bağlamda tüketici markalı ürün markasız ürüne göre çok 

markaya avantaj sağlarken marka adının da tüketici satın alımlarında risk azaltıcı bir 

faktör olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Ekonomik bir perspektiften bakıldığında ise markalar, tüketicilerin ürün tercihinde 

bulunurken hem dahili olarak (bir seçim yaparken ne kadar süre düşünmeleri gerektiği 

açısından) hem de harici olarak (seçim yaparken kaç adet alternatif markaya bakmaları 

gerektiği açısından) arama maliyetlerini düşürmelerine olanak tanır, ürün seçimlerinde 

onlara kestirme yol sunabilir (Keller, 2008: 34). Başka bir deyişle marka zaman veya 

seçenek baskısı altında tüketicilerin yaşayabilecekleri gerilimleri düşürerek satın alma 

kararının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayabilir. 
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Tüketiciler açısından önemli olan bir başka nokta ise markanın geleceğe dair bir 

vaat, bir sözleşme niteliği sunmasıdır. Örneğin bir marka sürekli olarak aynı 

dayanıklılıkta ve aynı kalitede ürünler sunarak pazarda yerini sağlamlaştırırsa zamanla 

bu kalite, markanın taahhüdü haline gelir. Başka bir deyişle memnuniyet ve sadakat 

yaratarak marka, kendisini pazara ve tüketiciye bağlayan adı konmamış bir sözleşmeye 

dahil olabilir (Kapferer, 1992: 20; Uztuğ, 2003: 20). Bu durumun en belirgin örneğini 

Apple markasında görmek mümkündür. Apple’ın geçmişten günümüze kadar geldiği 

noktada pazardaki rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyatlarda ürünlerini satmasına 

rağmen yine de pek çok tüketicinin Apple ürünlerini seçmesi Apple’ın verdiği taahhütte 

inanan, Apple’a güvenen tüketiciler sayesindedir. 

 

Sadakat ve bağlılık kavramları markanın tüketiciler için önemli olmasındaki bir 

başka unsurdur. Tüketiciler tarafından markaya yüklenen sembolik ve soyut anlamlar 

marka ile tüketici arasında bağ oluşmasına ve böylece zaman içerisinde de sadakat 

oluşmasını sağlar. Tüketiciler markanın kendilerine sunduğu işlevsel ve sembolik 

avantajlar devam ettiği müddetçe, markayı satın almaya ve başkalarına tavsiye etmeye 

devam eder (Babür Tosun, 2014: 13; Keller, 2008: 34). Örneğin çeşitli markaların 

tüketicilerin doğum günlerinde kişiye özel bir SMS iletmesi, indirim kuponu 

tanımlaması veya bir ürün hediye göndermesi tüketici ile marka arasında bağlılığı 

kuvvetlendirerek tüketicilerin o markaya dair zihninde olumlu anlamlar yüklemesine ve 

böylece de uzun dönemli bir bağlılık yaratmasında etkili olabilir.  

 

Markalar tüketiciye servis, garanti, yedek parça gibi hizmetlerden daha kolay 

yararlanabilmesi için bir kalite güvencesi veya garanti sunar (Öztürk, 2011: 97). Hatta 

pek çok noktada markalı bir ürünün tercih edilmesinde sadece ürünün satış fiyatına, 

fiziksel özelliklerine veya dayanıklı olmasına göre karar verilmez, aynı zamanda satış 
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sonrası iletişim, satış sonrası servis hizmeti gibi pek çok özelliğe de bağlıdır. Bu 

nedenle tüketiciler bir ürün alırken bu parametrelere de bakarak alışveriş yapmayı tercih 

ederler. Satış sonrası alınan hizmetin kaliteli olması, bir ürünün yedek parçasının 

kolayca bulunabilmesi, garanti süresinin uzun olması gibi pek çok neden tüketicinin 

markayı tercih sebebi olabilir. 

 

Özellikle markaya sembolik anlamlar yüklemek tüketiciye psikolojik olarak 

tatmin sağlayabilir ve tüketicilerin kendini ifade edebilmesine yardımcı olabilir (Öztürk, 

2011: 97). Tüketicilerin gerek giyim tarzları gerek kullandıkları ürünler ile kendilerini 

ifade ederken markalı ürünler kullanması kişinin psikolojik durumuna iyi gelebilir veya 

istediği şeyi elde etme hissi ile tatmin duygusu yaşayabilir. Bu durumu özellikle 

markalara soyut anlamlar yükleyen tüketicilerde görebiliriz.  

 

Kısacası markalar, tüketiciler için günlük aktivitelerini kolaylaştıran, zihinlerini 

berraklaştıran, seçim için harcayacakları zamanı ve emeği azaltmanın yanı sıra 

hayatlarına benzersiz ve kişisel anlam katan soyut ve somut varlıklardır. Bu özellikleri 

ile de markalar tüketiciler için hem nesnel hem de öznel anlamlar taşıyabilirken 

tüketicilerin bir ürün ile ilgili algılarını ve deneyimlerini değiştirebilirler. Dolayısıyla 

tüketici bakış açısından marka kavramını sadece ürünün sahipliğini belirleyen bir 

sembol olarak nitelendirmemek ve soyut varlığını da kabul etmek gerekmektedir.  

 

Markaların tüketiciler açısından önemi ve yararı aynı zamanda beraberinde 

markanın belirli fonksiyonlarının oluşmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin 

tüketicilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ürün ve hizmetleri tek bir 

çatı altında toplayan markalar, çeşitli özellikler ile tüketicilerin dikkatini çekmeye 

çalışmakta ve markanın işlevleri olarak nitelendirilebilecek olan bu özellikler ile de hem 
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kısa vadeli plan olarak ürün satmaya hem de tüketici ile arasında derin bağlar 

oluşturarak uzun vadeli planlar yapmayı amaçlamaktadırlar.  

 

 

1.4. MARKA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

Küreselleşen dünya ve yoğun rekabet ortamıyla birlikte her geçen gün yeni 

markalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir piyasada bulunan benzer ürünlerin artışı da o 

piyasada bulunan üreticileri ürünlerini farklılaştırmaya ve tüketicilere kendilerini 

tanıtmaya mecbur bırakmıştır. Bu noktada markayı diğerlerinden ayırarak tüketicilerin 

tercih etmesini sağlayacak ve markanın temelini oluşturan kavramların doğru 

anlaşılabilmesi önem taşımaktadır.  

 

1.4.1. Marka Kişiliği 

 

Marka kişiliği, marka kavramı içinde yadsınamaz bir öneme sahiptir, bu nedenle 

marka kişiliği kavramını tanımlamadan önce kişilik kavramını tanımlamak yerinde 

olacaktır. Psikologlara göre kişilik; bireyin kendine özgü ve diğer bireylerden farklı olan 

davranışlar bütünüdür. Kişilik; bir insanı başkalarından ayıran duygu, düşünce, tutum ve 

davranışlar olmak üzere bedensel zihinsel ve ruhsal özelliklerin bütünü olarak 

tanımlanmaktadır (Köksel’den aktaran Şimşek vd. 2007: 73). Bu açıdan bakıldığında 

marka kişiliğini bir markaya kişilik atfederek markanın farklılaşmasını sağlayan 

unsurlar olarak tanımlamak doğru olacaktır.  

 

Marka kişiliğini ayrıca "bir markayla ilişkilendirilen insan özellikleri dizisi" 

olarak tanımlamak mümkündür. İnsana dair olan yaşlı, genç, maceracı, çağdaş, 

entelektüel, muhafazakâr gibi sıfatların, markaların karakteristik özelliklerine taşınması 
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olarak da örneklendirilebilir. Özellikle ürün odaklı hizmet veren markalar, tüketiciler 

için faydacı bir işleve hizmet ederken bu markaların kişiliği sembolik bir işleve sahiptir 

(Keller ve Aaker’den çeviren Uztuğ, 2003: 41). Örneğin Apple’ın pek çok kişi 

tarafından yaratıcı, arkadaş canlısı bir kişiliğe sahip olduğu düşünülür. Nike ise atletik, 

sportif kişiliği ile ön plana çıkarken Harley Davidson sert, kural tanımaz, uyumsuz biri 

olarak göze çarpmaktadır.  Red Bull ise heyecanlı, enerjik, yerinde duramayan, genç bir 

kişilik izlenimi verir. Tüketiciler de bu kişilikler üzerinden kendilerine uyup uymaması 

üzerine bir kıyaslama veya eşleştirme yaparak tüketim tercihinde bulunurlar.  

 

Marka kişiliği kavramının her ne kadar reklamcılar tarafından geliştirildiğine 

inanılsa da kavramın markayla olan ilişkisinin teorisi ilk olarak 1955’te Gardner ve 

Levy tarafından gazetelerin kişiliğine ilişkin bir tartışmada ele alınmıştır (Avis ve 

Aitken, 2015: 216). Ancak Jennifer L.Aaker, 1997 yılında marka kişiliğinin çerçevesini 

ve boyutlarını belirlemek için bir ölçek geliştirerek kavrama yeni bir perspektif 

kazandırmıştır. Aaker (1997) çalışmasında insan kişiliği üzerine kurulan Beş Büyük 

Faktör (Big Five) kuramından hareketle Marka Kişiliği Boyutları (Dimensions of Brand 

Personality) geliştirmiş, marka kişiliğini beş temel boyutta ve 42 farklı sıfatta 

incelemiştir. Bu boyutları; samimiyet (sincerity), coşku (excitement), yeterlik 

(competence), sertlik (ruggedness) ve çok yönlülük (sophistication) olarak tanımlamak 

mümkündür. Aaker boyutları tanımlarken samimiyeti; neşeli, mütevazı, dürüst, 

haysiyetli olarak alt unsurlara ayırırken Kodak markasıyla bütünleştirmiştir. Coşkuyu; 

cesur, canlı, hayal gücü geniş, güncel olarak alt unsurlara ayırırken Absolut markasını 

örnek vermiştir. Yeterlik boyutunu ise; güvenilir, zeki, başarılı olarak alt unsurlara 

ayırmış ve IBM markasından bahsetmiştir. Sertlik boyutunu da açık havaya uygunluk ve 

çetin olarak iki alt unsura ayırarak ve Levi’s ve Marlboro’dan söz etmiştir. Son olarak 
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çok yönlülük boyutunu ise üst sınıf ve cazibeli olarak alt unsurlara ayırmış ve boyutu 

Mercedes ve Revlon markalarını örnek göstererek tanımlamıştır. 

 

Ancak bütün bu marka kişiliği tanımlamalarına rağmen her markanın kişiliği 

olduğunu söylemek mümkün değildir zira her markanın kişiliği olmak zorunda değildir. 

Hatta bir markanın kişiliği olsa bile ayırt edici, spesifik bir kişiliği olmayabilir. Sadece 

gerçekten kişiliği olan markalar önemli avantajları sayesinde kalabalığın arasından 

kolayca sıyrılabilir. Çünkü insan kişiliğine benzer olarak marka kişiliği de marka 

üzerinde hem ayırt edici hem de kalıcı bir etkiye sahiptir ve bir kez yerleşti mi uzun bir 

süre yarar sağlayacaktır (Aaker, 2018: 52-60). Bu nedenle bir markanın doğru kişilik 

seçimi yapması hayati önem taşımaktadır. Zira en nihayetinde marka kişiliği; ileriki 

yıllarda görünürlük ve farklılık kazanma konusunda marka imajına, marka sadakatine 

ve marka değerine etki edecektir.   

 

1.4.2. Marka İmajı 

 

Firmalar doğaları gereği markalarını korumak ve markalarının sağladığı 

avantajlardan faydalanarak yaşamlarını sürdürmek isterler. Bunun en büyük 

motivasyonu tüketicilerin markaya karşı pozitif bir bakış açısıyla yaklaşarak ürün satın 

alması ve böylece markanın kar elde etmesinden geçer. Kısa dönemde kar elde eden 

markalar bunu uzun döneme yaymak istediklerinde tüketicinin zihninde olumlu bir 

şekilde canlanmak ve hatırlanmak isterler. Bu noktada marka imajı devreye girer.  

Kotler (2000) marka imajını, bir kişinin somut veya soyut bir nesneye ilişkin sahip 

olduğu bir dizi inanç, fikir ve izlenim olarak tanımlamıştır. Keller (1993) ise marka 

imajını, bir marka hakkında tüketicinin hafızasında yer alan çağrışımlar kümesi olarak 

ele almıştır. Örneğin Apple gibi bir marka, insanların zihninde pek çok çağrışım taşır; 

yaratıcı, yenilikçi, kullanımı kolay, eğlenceli, havalı, akıllı telefon ve tablet bunlardan 
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sadece birkaçıdır. McDonald's ise; hamburger, eğlence, çocuk, fast food, altın kemer 

gibi çağrışımlar ile zihinlerde yer edinir. Bu çağrışımlar markanın imajını oluşturur. 

Tüm şirketler güçlü, olumlu ve benzersiz bir marka imajı oluşturmaya çalışırken de 

çeşitli pazarlama stratejilerinden yararlanmaktadırlar (Kotler, 2000; Kotler ve Keller, 

2016). 

Marka imajı kavramını 1950’li yıllarda ünlü reklamcı David Ogilvy (1955, 1963), 

işletmelerin uzun vadeli satışlarını arttırmalarının kaynağı olarak reklamın işlevinin, 

marka ve tüketici arasında bir ilişki ile sonuçlanacak ürün etrafında sembolizm ve 

imgeler yaratmak olduğunu dile getirerek açıklamıştır. Burada bahsedilen sembolizm ve 

imge marka imajıdır. Pazarlama iletişimi stratejileri, reklam stratejileri ve uygulamaları 

tüketicinin zihninde çağrışımlara yol açarak marka imajını oluşturur (Uztuğ, 2003: 41). 

Gardner ve Levy (1955) de reklam kampanyalarının sadece tek bir kerelik bir şey 

olmaması gerektiğini sonraki yıllarda da sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek reklamın, 

markanın itibarına ve uzun vadeli yatırımın bir parçası olarak marka imajına katkı 

olacağını dile getirmişlerdir.  

Ancak sadece reklam stratejisi kurgulamak güçlü bir marka imajı yaratmak için 

yeterli olmayabilir. Aktuğlu’ya göre marka imajı yoğun mesailer neticesinde uzun bir 

zaman dilimini kapsayacak şekilde gerçekleşerek markaya ait tüm ürün belirleyicileri 

(logo, isim, amblem, ambalaj, satış yeri, fiyat vb.) aracılığıyla tüketicinin marka ile 

etkileşim içinde bulunduğu anla sonucunda oluşur. Başka bir deyişle marka imajı sadece 

üretilen ürünün hedef tüketici üzerinde olumlu etki bırakıp bırakmadığı değil, markayla 

ilgili ürün satın alma ve sonrasındaki hizmet sürecini de kapsayan müşteri tatmini ve 

sadakatini içeren bir kavramdır (2004: 36). Bir markanın imajı ne kadar güçlüyse, 

işletmeye ait tüm ürün çeşitliliğine yönelik güven duygusu o kadar yüksek ve belirgin 

olur (Gümüş ve Saraç, 2013: 19).  
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1.4.3. Marka Kimliği 

 

İlk olarak 1986 yılında Kapferer tarafından marka kimliği kavramı kullanılmış ve 

kavramın modellemesi yapılmıştır. 1994 yılına gelindiğinde ise Grossman kimliğin 

marka değeri oluşturmadaki rolü üzerine bir çalışma gerçekleştirmiştir. Daha sonra bu 

kavram 1995 yılında D. Aaker'ın Güçlü Markalar Yaratmak (Building Strong Brands) 

adlı kitabının ana temasını oluşturmuştur.  

 

Kapferer’e göre marka kimliği, markanın gerçekten var olabilmesi için gerekli 

olan en önemli özelliklerden biridir. Marka kimliği ile marka kendini diğer markalardan 

farklılaştırarak kendisinin benzersiz bir varlık olduğunu ve farklı bir tarihe kendine ait 

bir yere sahip olduğunu gösterir.  Bir markanın kendi kimliğini tanımlayabilmesi için; 

markanın vizyonu ve amacı nedir, markayı diğer markalardan farklı kılan özelliği nedir, 

marka hangi ihtiyacı karşılamaktadır, markanın kalıcı niteliği nedir, arkanın değeri veya 

değerleri nedir, markanın yetki alanı nedir ve son olarak da markayı bilindik veya 

tanınır yapan işaretler nelerdir gibi birkaç farklı soruya cevap vermesi gerekmektedir. 

Markalar nasıl algılanmak istedikleri ile ilgili bu soruları cevaplayarak kendi marka 

kimliklerini oluşturabilirler (2008: 172).  

 

Kapferer’den farklı olarak Aaker marka kimliğini tanımlarken marka kimliğinin 

marka değerinin ana itici güçlerinden biri olarak göstermiş ve bir marka için stratejik 

yön, amaç ve anlam sağladığını dile getirmiştir.  

 

“Marka kimliği, marka stratejistlerinin yaratmaya veya korumaya çalıştığı 

benzersiz bir çağrışımlar dizisidir. Bu çağrışımlar, markanın değerini ve kuruluş 

üyeleri tarafından tüketicilere verilen sözleri temsil eder.’’  
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diyerek de marka kimliğini tanımlamıştır (1996: 68). Başka bir deyişle bu 

çağrışımlar; markanın kuruluş anlamını ve amacını, değerlerini ve inançlarını içermekle 

birlikte, kuruluşların tüketiciye yönelik marka vaadini de kapsamaktadır. Bu 

çağrışımlardan yola çıkılarak yaratılan bir marka kimliği, marka ile tüketici arasında 

işlevsel ve duygusal faydalar sağlayarak bir ilişki kurulmasına yol açmaktadır (Özmen, 

2003: 164-165). 

 

Benzer bir şekilde Grossman da Aaker gibi marka kimliğini marka değerinin 

boyutlarından biri olarak tanımlamıştır. Ancak buradaki en önemli fark Grossman 

marka kimliğini tanımlarken kimliğin markayı tüm yönleri ile kaplaması ve sadece 

tüketici ile marka arasında bir bağ oluşturması ile sınırlı kalmaması gerektiğini 

savunmuş ve aynı zamanda markanın; ruhunu, vizyonunu ve neyi başarmaya çalıştığını 

yansıtması gerektiği düşünmüştür (1994: 18). Başka bir deyişle marka kimliği 

yaratılarak sadece müşterilerin ne istediğini bilip bulmak değil, aynı zamanda vizyon ve 

neler başarılmak istendiğini gösterilmelidir.   

 

Bütün bu tanımlamalardan yola çıkarak diyebiliriz ki marka kimliği, bütünsel bir 

çerçevede markanın amaçları doğrultusunda tüketici ile iletişim kurabilmek için 

geliştirdiği stratejik bir amaç ve araçtır. Güçlü bir marka oluşturmak için doğru ve etkin 

bir marka kimliği tasarımının yaratılmasıyla birlikte bu sürecin yürütülmesi de 

gerekmektedir. Günümüzün rekabetçi pazar ekonomilerinde şirketler koşullara uyum 

sağlayabilmek için marka kimliğini doğru ve etkili stratejilere dayandırarak 

oluşturmalılardır (Uztuğ, 2003: 43). 

Ancak marka kimliğini daha iyi anlamak açısından daha önce bahsedilen marka 

imajı ve marka kimliği terimleri ile arasında bağlantılar kurmak faydalı olacaktır. Marka 

kimliği, temelinde gönderici tarafında yer alarak bir markanın nasıl algılanmak 
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istediğini temsil eder ve marka imajına öncülük eder (Kapferer, 2008: 172-173). Tam 

tersi şekilde de marka imajı müşterilerin ve diğerlerinin markayı nasıl algıladığı ile ilgili 

olduğu için alıcı taraftadır. Marka imajı edilgen ve geçmişe yönelik kabul edilirken 

marka kimliği aktif ve geleceğe yöneliktir, marka için arzulanan çağrışımları 

yaratmalıdır. Marka imajı taktiksel olma eğilimindeyken, marka kimliği stratejik ve 

sürdürülebilir olma hedefinde olmalıdır (Aaker, 1996: 68-70). Son olarak marka kişiliği 

ise marka kimliğinin bir parçasıdır. Aaker’a göre marka kişiliği, marka kimliğinin ürün 

özelliklerini temel alan bir perspektiften daha ilgi çekici, zengin olduğuna dikkat çeker 

(1996: 83-84). Kişilik insana dair özelliklerin bir markaya atfedilmesini ifade ederken 

kimlik daha kapsamlı ve stratejik amaçları da temsil eder.  

Marka ile ilgili kişilik ve kimlik tanımlamalarından sonra üreticiler ve tüketiciler 

açısından en önemli kavramın marka değeri olduğunu söylemek mümkündür. Marka 

değerinin oluşmasında kişilik ve kimlik özelliklerinin yanı sıra pek çok marka kavramı 

da devreye girmekte ve bu kavramların oluşumu ile marka değeri yaratılmaktadır.  

 

1.4.4. Marka Değeri (Brand Equity) 

 

Marka değeri kavramının 1980’lerin sonlarından başlayarak günümüze kadar 

popülaritesi artmıştır. Ancak ne yazık ki kavram üzerinde tek bir tanımda uzlaşma 

sağlanamamıştır. İngilizce literatürde brand equity olarak tanımlanan kavram Türkçe 

literatürde marka değeri, marka denkliği ve marka özvarlığı kavramlarına karşılık 

gelmektedir. Aynı zamanda brand value olan kavram da Türkçe literatüre marka değeri 

olarak geçmiştir. Aynı kelimeyle adlandırılmasına rağmen aslında farklı anlamlara sahip 

olan bu iki kavramı detaylandırmak gerekir. 
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Brand value olarak tanımlanan marka değeri finansal bir perspektiften işletmenin 

maliyetleri, şimdi ve gelecekteki kazançları, nakit akışları ve sermayesi olmak üzere 

ifade edilen markanın parasal değeridir (Kamakura ve Russell, 1993: 9). Brand equity 

ise markanın fiziksel özelliklerinden ziyade soyut özelliklerine odaklanan, tüketici ile 

marka arasında duygusal bağlantı kurulmasını sağlayarak markanın bir şahsiyete sahip 

olmasını ve bunun inşasının sağlanmasını ifade eden bir kavramdır (Borça’dan Aktaran 

Aktuğlu, 2004: 39). Daha global bir tanım yapmak gerekirse Seth Godin marka değerini 

şu sözlerle tanımlamıştır;  

‘‘Marka değeri; insanların bir markaya fazladan ne kadar ödeyeceğinin ne 

sıklıkla seçim yaptıklarının, bir markanın alternatifler üzerindeki beklentilerinin, 

anılarının, hikayelerinin ve ilişkilerinin toplamıdır (https://seths.blog).’’ 

 

Marka değeri üzerine ilk çalışmaları gerçekleştiren Jones, Leutheusser ve 

Farquhar marka değerini, bir markanın bir ürüne sağladığı "katma değer" olarak 

tanımlamışlardır. Onlara göre ürün; işlevsel bir fayda sağlayan bir şeydir ancak marka; 

bir ürünün değerini işlevsel amacının ötesinde artıran bir isim, sembol, tasarım veya 

işarettir. Hangi perspektiften bakıldığında bağlı olarak marka; firmaya, ticarete veya 

tüketiciye katma değer sağlayabilir (Farquhar,1989; Jones 1986; Leuthesser 1988). 

Benzer bir şekilde Feldwick marka değerinin 3 değişik anlamda kullanıldığını ifade 

etmiştir (1996: 11): 

‘‘1. Markanın satıldığında veya bilançoda gösterildiğinde ayrılabilir bir 

varlık olarak toplam değeri, 

2. tüketicinin markaya olan bağlılığının gücünü gösteren bir ölçüm, 

3. tüketicinin marka hakkındaki çağrışım ve inançlarının tanımı.’’ 

https://seths.blog/2009/12/define-brand/
https://seths.blog/2009/12/define-brand/
https://seths.blog/2009/12/define-brand/
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Buradan yola çıkarak marka değerini, oluşturduğu katma değer bakımından 

ekonomide faaliyet gösteren üreticiler, satıcılar, tüketiciler ve yatırımcılar gibi farklı 

gruplar açısından farklı anlamlar kazandığını söyleyebiliriz. 

 

Marka değeri kavramının öncü isimlerinden biri olan David Aaker ise yapılan 

tanımlamalara ek olarak tanıma markanın özelliklerini de ekleyerek marka değerini 

kavramsallaştırmıştır. Aaker marka değerini; pazarlama faaliyetleri tarafından yaratılan 

soyut bir varlık olarak işletmenin tüketicilere sunduğu ürün ve hizmetlerin değerini 

arttıran veya azaltan, markanın isim veya sembol gibi ayırt edici özelliklerine bağlı 

unsurlar ve yükümlülükler seti olarak tanımlamıştır (Aaker, 1992). Aaker'in brand 

equity olarak tanımladığı marka değeri; marka sadakati, farkındalığı, çağrışımı, 

algılanan kalite ve marka varlığı gibi soyut ve niteliksel elementleri içermektedir 

(Aaker, 1991: 30). Aaker burada markayı bir bütün olarak düşünüp diğer 

tanımlamalardaki niceliksel kavramların aksine markayı niteliksel boyutları ile ele 

almıştır. Marka değerinin fiziksel özelliklere dayalı bir kavram olmadığının altını 

çizmiştir. Çünkü farkındalık, sadakat, çağrışım, algılanan kalite ve marka varlığı 

markaların tüketiciler tarafından fiziksel bir temele oturmayan kavramlardır (Babür 

Tosun, 2014: 197).  

 

Bütün bu tanımlamalardan yola çıkarak belirli farklılıklara rağmen elbette iki 

kavram arasında sinerjik bir etkileşim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tüketici 

algılamaları sonucunda oluşan farkındalık, çağrışım, algılanan kalite, tutum ve sadakat 
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sonucu meydana gelen marka değeri, markanın finansal olarak getiri sağlaması 

anlamında gelen marka değeri olgusunun oluşmasına dayanak sağlar ve destekler 

(Aaker, 1992: 27; Babür Tosun, 2014: 257).  

 

Bu tez çalışmasında ise tüketicilerin bir markaya olan bakış açıları ve markanın 

tüketiciye olan etkileri araştırılacağı için marka değeri tanımlaması yapılırken, brand 

equity kavramıyla açıklanan ve markanın niteliksel değerini ifade eden marka 

değerinden bahsedilecektir.  

 

1.5. MARKA DEĞERİ ELEMENTLERİ 

 

Aaker (1992) markanın varlıkları ve yükümlülüklerinin kendi değerine katkıda 

bulunduğu bağlama göre değişebileceğini söyleyerek beş farklı marka değeri boyutu 

geliştirmiştir. Marka değerini oluşturan öğeler, tüketicilerin markaya yönelik algılarını 

ve tepkilerini temsil eden, tüketiciler tarafından kolayca anlaşılabilen boyutlar olmak 

üzere; marka farkındalığı, marka sadakati, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka 

varlıkları olarak beş gruba ayrılmıştır. Marka değerini ve elementlerini tüketici 

açısından anlamanın önemi konusunda da Keller, herhangi bir pazarlama programının 

nihai amacı satışları arttırmak olsa da tüketicilerin markaların pazarlama faaliyetlerine 

olumlu yanıt vermeleri için öncelikli olarak belli marka yapılarının veya elementlerinin 

oluşturulması gerektiğini dile getirmiştir (Keller’den aktaran Washburn ve Plank, 2002: 

47). 
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1.5.1. Marka Farkındalığı 

 

Farkındalık; ilk algılamalar ve fikirlerin ön koşulu niteliğinde olmakla birlikte 

marka literatüründe marka farkındalığı kişilerin bir markaya duyduğu ilk algılamalar 

olarak nitelendirebiliriz (Uztuğ, 2003: 29). Marka farkındalığını ise potansiyel bir 

tüketicinin bir satın alma işlemi gerçekleştirmek için markayı yeterli ayrıntıda tanıma ve 

hatırlama yeteneği olarak tanımlamak mümkündür (Kotler ve Keller, 2016). 

Marka tanıma; bir ipucu olarak marka verildiğinde, tüketicilerin markaya önceden 

maruz kaldığını teyit etme yeteneğidir başka bir deyişle tüketicilerin markayı daha 

önceden duymuş veya görmüş olmasından ötürü fiziksel ve içeriksel özelliklerine göre 

rakiplerden ayırt edebilme olarak ele alınabilir. Marka hatırlama ise, bir ipucu olarak 

ürün kategorisi, kategori tarafından karşılanan ihtiyaçlar veya bir satın alma veya 

kullanım durumu verildiğinde tüketicilerin markayı hafızasından geri getirme 

yeteneğidir. Başka bir deyişle belirli bir ürününün işlevine ihtiyaç duyulduğunda o işlevi 

yerine getirebilecek akla ilk gelen olarak ele alınmaktadır. Buradan yola çıkarak 

tanınma ve hatırlamanın birlikte gerçekleşmesi marka farkındalığını oluşturmaktadır 

(Keller, 2012: 73; Babür Tosun, 2014: 203-204). Tekrar tekrar maruz kalma yoluyla 

markanın bilinirliğini arttırmak veya tüketim ipuçlarıyla güçlü çağrışımlar kurarak 

marka farkındalığı yaratmak tüketicilerin marka tercihlerini yönlendirdiği için marka 

değeri oluşturmada önemli bir ilk adımdır. Dolayısıyla marka farkındalığı, marka için 

öğrenme avantajı sağlar ve tüketicinin karar vermesini etkiler (Keller, 2008, 2013). 

Aynı zamanda marka farkındalığı algıları ve tutumları etkileyebileceği için, marka 

seçimi ve hatta sadakat için bile itici güç unsuru olabilir (Aaker, 1996:114). 
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1.5.2. Marka Sadakati 

 

Marka sadakati, tercih edilen bir ürünü gelecekte yeniden satın almak veya bir 

hizmeti sürekli olarak yeniden sahiplenmek, böylece durumsal etkilere ve değiştirme 

davranışına neden olma potansiyeline sahip pazarlama çabalarına rağmen aynı markalı 

ürünlerin tekrar tekrar satın alınmasına neden olan güçlü bir bağlılık olarak 

tanımlanabilir (Oliver, 1999). Bir başka ifadeyle tüketicilerin bir ürün satın aldıktan 

sonra ürünü beğenip tekrardan satın alma ihtimali veya çevresindeki insanlara tavsiye 

etmesi gibi markaya olan bağlılığının ölçüsü olarak görülebilir. 

 

Ancak marka sadakati kavramının pazarlama literatüründe uzun bir geçmişi 

vardır. Kavram ilk olarak 1923’te Copeland tarafından tanımlanmıştır ancak kavramın 

popülerleşmesi 1960’lı yılları bulmuştur (Chaudhuri ve Holbrook, 2001: 81). O 

zamandan beri literatürde 200'den fazla tanım ortaya çıkmıştır (Jacoby ve Chestnut’tan 

aktaran Knox ve Walker 2001). Bu tanım bolluğu, bu kavramın pazarlama teorisinde ne 

kadar önemli olduğuna dair bizlere bir ipucu verir.  

 

Literatürde marka sadakati, başlangıçta sadece tüketicilerin tekrarlanan satın alma 

davranışlarını ifade etmiştir. Ancak tekrar satın alma davranışı, tüketicilerin bir markayı 

sadece geçici olarak kabul ettiğini gösterebilir. Bu nedenle ileriki yıllarda marka 

sadakati kavramı hem tutumsal hem de davranışsal sadakati kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir (Jacoby ve Kyner, 1973). Davranışsal sadakat, tüketicilerin aynı markayı 

tekrar tekrar satın alacakları anlamına gelmektedir. Tutumsal sadakatin ise davranışsal 

sadakatten daha istikrarlı olduğu varsayılır ve bir markayla ilişkilendirilen benzersiz 

değerler göz önüne alındığında tüketicilerin bağlılığını veya tercihlerini temsil 

etmektedir (Chaudhuri ve Holbrook, 2001). 
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Örneklendirmek gerekirse düşük fiyatlarda bir hizmet sunan bir havayolu şirketi 

aynı zamanda düşük standartlarında hizmet sunuyorsa eğer, tüketiciler bu havayolu 

şirketine davranışsal olarak sadık kalmakla birlikte tutumsal olarak sadık olmayabilir. 

Düşük fiyatlı herhangi bir alternatif buldukları zaman tercihleri yeni alternatiften yana 

olabilir.  Bu nedenle sadık müşteriler yaratmak, on yıllardır pazarlamacıların temel 

amacı olmuştur. Uzun vadeli bir tüketici-marka ilişkisi geliştirmek geleneksel bir 

pazarlama stratejisidir. Marka sadakati düzeyi, pazarlama stratejisinin başarısının bir 

ölçüsü olarak ve ayrıca marka değerinin kısmi bir ölçüsü olarak da kullanılmıştır (Knox 

ve Walker 2001). 

 

Bu bağlamda Aaker (1991), marka değeri sürecinde sadakatin rolünü tartışmış ve 

sadakat için müşterinin bir markaya olan bağlılığının bir ölçüsüdür tanımını yaparak 

sadakatin marka değerinin çekirdeği olduğunu dile getirmiştir. Aaker’a makalede marka 

sadakatinin, özellikle bir markanın fiyat veya ürün özelliklerinde bir değişiklik 

yaptığında, müşterinin başka bir markaya geçme olasılığını yansıttığını belirtmiştir. 

Ayrıca kitapta marka sadakatinin, azalan pazarlama maliyetleri, daha fazla yeni müşteri 

ve daha fazla ticari kaldıraç gibi belirli pazarlama avantajlarına yol açtığını ve marka 

sadakati arttıkça müşterilerin rakip söylemlere olan savunmasızlığı ve duyarlılığın 

azaldığını, başka bir deyişle giriş engellerinin arttığını özellikle konu edinmiştir (Aaker, 

1991: 55-56).  

 

1.5.3. Algılanan Kalite 

 

Algılanan kaliteyi tanımlamadan önce kalite kelimesini tanımlamak, kavramın 

daha net anlaşılabilmesi için önem arz etmektedir. Kalite; üstünlük veya mükemmellik 

kelimelerine karşılık gelmektedir. Buradan yola çıkarak da algılanan kaliteyi 

“tüketicinin bir ürünün genel mükemmelliği ve üstünlüğü hakkındaki değerlendirmesi” 
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olarak tanımlayabiliriz (Zeithaml, 1988: 3). Başka bir ifadeyle algılanan kalite, 

tüketicinin ürün kalitesine ve özelliklerine ilişkin fikirlerinin değerlendirilmesini 

kapsamaktadır. 

Objektif veya gerçek kaliteden farklı olarak algılanan kalitede bir ürünün spesifik 

özelliklerinden ziyade soyut fikirler ön plandadır ve tüketicinin bir ürün satın alırken 

aklındaki tüm markaların oluşturduğu küme içerisinde bir değerlendirme yaparak karar 

verdiği bir fikirdir (Zeithaml, 1988: 3-4). Algılanan kalite yaklaşımı, ürün kalitesini 

tüketicilerin bakış açısıyla analiz ederek kaliteyi, onların algılarına ve ihtiyaçlarının 

karşılanmasına bağlı olarak öznel bir değerlendirme haline getirir (Northen, 2000’den 

aktaran Sanyal ve Datta, 2011: 605).  

Algılanan kalite ile marka değeri arasındaki ilişki ilk olarak Aaker (1991) 

tarafından kurulmuştur. Aaker, marka değeri boyutlarından biri olan algılanan kaliteyi 

‘‘tüketicinin bir ürünü veya hizmeti alırken ki amacına göre alternatifleri değerlendirip 

ürünün veya hizmetin genel kalitesi veya üstünlüğüne ilişkin algısı’’ olarak 

tanımlamaktadır. Algılanan kalite, bir markaya; yüksek kalite gibi tüketicilerin ürünü 

satın alması için iyi bir neden yaratıp pazar ve müşteri payını arttırarak, markanın 

kendisini rakiplerinden farklılaşmasını öncü olarak, fiyat üstünlüğü yaratarak, dağıtım 

kanalları üyelerinin ilgisini çekerek, marka genişlemesine yol açarak ve son olarak 

güçlü bir markaya sahip olmasını sağlayarak çeşitli şekillerde değer katar (Aaker, 1991: 

86-90). Başka bir söylemle güçlü markaların algılanan kalitesi, tüketicilerin satın alma 

değerlendirmelerine değer katar ve tüketici zihinlerinde yukarılarda yer alır (Low ve 

Lamb, 2000: 353).  
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1.5.4. Marka Çağrışımları 

 

Öncelikle tüketicilerin birtakım çağrışımlar geliştirmek için tüketicinin markanın 

farkında olması gerekir (Washburn ve Plank, 2002). Bir markayı bir kişinin hafızasında 

anlamlı bir şekilde ilişkilendiren her şey bir marka çağrışımıdır (Aaker, 1991). 

Tüketicinin bir markayı bir nitelik ile ilişkilendirmenin gücü ve markayla bir bağlantı 

kurması, markanın çeşitli deneyimlerine ve maruz kalmalarına dayanmaktadır (Aaker, 

1991, Keller, 1993). Sırasıyla marka tutumu, marka özellikleri ve marka faydaları ile 

çağrışım kullanarak marka çağrışımları oluşturmak mümkündür (Keller, 1998). 

 

Marka çağrışımlarını, bellekteki marka düğümüne bağlı tüketiciler için markanın 

anlamını içeren birer bilgi düğümü olarak tanımlayabiliriz. Sırasıyla marka tutumu, 

marka özellikleri ve marka faydaları ile çağrışım kullanarak marka çağrışımları 

oluşturmak mümkündür. Marka çağrışımlarının gücü, tercih edilebilirliği ve 

benzersizliği, özellikle tüketici motivasyonunun ve yeteneğinin yeterince mevcut 

olduğu yüksek katılımlı karar ortamlarında, marka denkliğini oluşturan farklı tepkilerin 

belirlenmesinde önemli bir rol oynar (Keller, 1998: 92-95).  

 

Tüketicinin hafızasındaki çağrışımlarından yola çıkarak oluşan marka imajı ile de 

marka çağrışımı arasında da belirgin bir ilişki vardır. Apple markasını örnek olarak ele 

alacak olursak Apple denildiğinde tüketicilerin akıllarına ilk olarak ‘‘iyi tasarım’’, 

‘‘kullanımı kolay’’, ‘‘en ileri teknoloji’’, ‘‘yaratıcılık’’ gibi betimlemeler gelir. Marka 

çağrışımlarını işaret eden bu tür ilk akla gelen kelimelerden yola çıkılarak da Apple’ın 

tüketicilerin zihnindeki algılamalarında zengin ve üst düzey bir marka imajına sahip 

olduğunu söyleyebiliriz (Keller, 2012: 73).  
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1.5.5. Diğer Marka Varlıkları 

 

Aaker’ın 1991 yılında Marka Değeri Elementleri olarak sunduğu marka 

farkındalığı, marka çağrışımları ve algılanan kalite müşterinin markaya yönelik 

algılarını ve tepkilerini temsil etmektedir. Marka sadakati ile marka tabanının, 

tüketicilerin bağlılığını anlatan bir kavramdır. Burada anlatılacak olan son madde ise 

Aaker’ın diğer marka varlıkları olarak tanımladığı patentler, ticari markalar ve kanal 

ilişkileri gibi diğer tescilli marka varlıklarıdır. 

 

Diğer tescilli marka varlıkları; bir markaya yüksek ve anlamlı rekabet avantajı 

sağlayan patentler, ticari markalar ve kanal ilişkilerine atıfta bulunurlar. Bir kuruluşun 

ticari markaları, patentleri ve kuruluşun markalaşma seviyesindeki rekabetçi konumu 

için koruma sağlayan kanal ilişkileri, markaya marka değeri anlamında koruma 

sağlayabilmektedir. Bir kuruluş gerektiği yerde patent gibi unsurlar ile kendini 

korumaya benzer bir isim, sembol veya ürün paketi kullanarak tüketicilerin aklını 

karıştırmaya çalışan rakiplere karşı kendini savunabilir hale gelir. Bir patent güçlüyse ve 

tüketicilerin satın alma kararını doğrudan etkiliyorsa rakiplerin patent sahibi marka ile 

rekabeti engellenir böylece rakiplerin marka sadakatine zarar vermesi engellenir. 

Dolayısıyla geniş kapsamlı bakıldığında marka varlıklarının marka değerinin zarar 

görmekten kurtardığını söylemek mümkündür (Aaker, 1991). 

 

Marka değerinin beş farklı boyutunu da kapsayacak şekilde firmaların 

tüketicilerin zihinlerinde pozitif anlamda yer alabilmek çeşitli pazarlama stratejilerini 

geliştirdiklerini söylemek mümkündür. Ayrıca son zamanlarda firmaların pazarlama 

yöneticileri, marka değerini arttırmanın bir yolu olarak müşterilerin markaları 

deneyimleyebilecekleri ve marka hakkında fikir sahibi olabilecekleri farklı yollar ve 

mekanizmalar kullanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla markanın daha çok tanınmasını 
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sağlayan ve tüketici ile markayı yakınlaştıran stratejiler marka değerini yükseltmek 

açısından önemli görülmektedir. 

 

  

1.6. TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ 

 

Markaların maddi olmayan varlıklar olarak değerinin kabul edilmesiyle, marka 

değerinin nasıl oluşturulacağını, ölçüleceğini ve yönetileceğini anlamaya daha fazla 

vurgu yapılmıştır (Kapferer, 2008; Keller, 1993). Bu nedenle akademisyenler tarafından 

marka değerini incelemek için üç temel ve farklı bakış açısı geliştirilmiştir. Bunlar 

tüketici temelli, firma temelli ve finansal temelli yaklaşımlardır (Keller ve Lehmann, 

2006: 746-749).  

 

Tüketicinin bakış açısına göre belirli bir ürüne yönelik ürünün çıkışından ve 

zamanla ona atfedilen nesnel olmayan bütün değerler tüketici marka değerini oluşturur. 

Başlangıçta bu değer, markanın yarattığı ürünle eş anlamlı olabilirken, zamanla reklam, 

kullanıcı deneyimi ve diğer faaliyetler ve etkiler yoluyla, nesnel ürünün üzerinde ve 

ötesinde var olan bir dizi bağlılık ve çağrışım geliştirebilir. Firma yani şirket 

perspektifinden temelli marka değeri, marka adının varlığı nedeniyle eşdeğer bir 

markasız ürüne kıyasla bir firmaya tahakkuk eden ek değerdir, yani rekabet avantajıdır. 

Firmanın markasına ne kadar yatırım yapıp yapmayacağını etkiler. Son olarak firmanın 

sermayesi ve tüm varlıkları da marka değerinin finansal temelli yanını oluşturur. 

Dolayısıyla bir markanın finansal değeri, finansal piyasada getirdiği veya getirebileceği 

fiyattır (Simon ve Sullivan, 1993; Keller ve Lehmann, 2006: 747-748). Başka bir 

ifadeyle marka değerinin finansal yöntemlerdeki odağı bugünkü veya gelecekteki 

kazanç ve piyasa değeri iken tüketici temelli marka değeri yaklaşımlarında odak 
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noktasını tüketiciler, tüketicilerin algıları ve markanın tüketicilerle olan ilişkileri 

oluşturmaktadır (Kapferer, 2008). Dolayısıyla bu araştırmada yapılan çalışmanın amacı 

marka değerinin tüketici gözünden değerlendirilmesi olduğu için tüketici temelli marka 

değerine ağırlık verilecektir. 

 

Tüketici temelli yaklaşımların en bilinenleri Keller Modeli, Aaker Modelidir. Bu 

iki yaklaşım kalan diğer tüketici temelli yaklaşımların temelini oluşturmaktadır. Keller, 

tüketici temelli marka değerini, bir tüketicinin sahip olduğu marka bilgisine bağlı 

olarak, bir işletmenin pazarlama karması faaliyetlerine gösterdiği olumlu/olumsuz tepki 

şeklinde tanımlayarak 1993 yılında Marka Değerleme Modeli (Dimensions of Brand 

Knowledge)’ni oluşturmuştur (Keller, 1993). 

 

Şekil 1: Marka Değerleme Modeli (Keller, 1993: 7) 
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Keller, marka değerini marka bilgisi olarak eşleştirmiş ve marka bilgisini de 

marka imajı ve marka farkındalığı olmak üzere iki boyuta ayırarak detaylandırmıştır 

(Şekil-1). Modelde boyutlardan ilki olan marka farkındalığı; marka hatırlanması (brand 

recall) ve marka tanıma (brand recognition) olarak ikiye bölünmüştür. Marka imajı 

olarak bahsedilen ikinci marka bilgisi boyutu ise marka çağrışımları ile ilişkilendirilerek 

açıklanmıştır. Modelde marka imajı ile tüketicilerin hafızasında tuttukları markayla 

bağlantılı çağrışımlar kümesi olarak ifade edilmiş ve marka imajı; marka çağrışım tipi, 

marka çağrışım uygunluğu, marka çağrışım eşsizliği ve marka çağrışım gücü olmak 

üzere 4 alt başlığa ayrılmıştır (Keller, 1993: 1-3). Başka bir ifadeyle Keller yukarıda 

sıralanan güçlü, uygun, eşsiz ve çeşidine göre değerlendirilen bütün marka 

çağrışımlarının markanın imajını oluşturduğunu dile getirmiş ve marka farkındalığı ile 

birlikte marka imajının marka bilgisini oluşturan ve sürekliliğini sağlayan temel yapı 

taşları olarak görmüştür (Keller, 2012: 391). 

  

Keller aynı zamanda 2001 yılındaki çalışmasında tüketiciler tarafından markalar 

için sorulan soruları ifade eden ve her adımın bir öncekini gerçekleştirmeye bağlı 

olduğu piramit şeklinde ve Tüketici Temelli Marka Değeri Piramidi (Customer-Based 

Brand Equity Pyramid) ismiyle bir Markalama Merdiveni Modeli (brand building 

blocks) geliştirmiştir. Keller modelde tüketici temelli marka değerini bir çerçeveye 

oturtmaya çalışmıştır ve dört adımdan oluşan altı faktörü bir araya getirmiştir (Keller, 

2001).  
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Şekil 2: Tüketici Temelli Marka Değeri Piramidi (Keller, 2001: 7) 

 

Keller’e göre güçlü bir marka inşa etmek tüketicilerle uyumlu bir ilişki kurmaktan 

geçer ve modeldeki her bir faktörde ilerleme kaydedildikçe güçlü bir marka inşa 

edilebilir (Keller, 2001). Modeli oluşturan piramitte, marka kimliğinden marka 

anlamına, marka tepkilerine ve son olarak marka ilişkilerine kadar her basamak bir 

önceki basamağın başarıyla gerçekleşmesine bağlıdır. Bu basamaklar sırasıyla altı 

marka yapı taşından oluşur – marka bilinirliği, marka performansı, marka imajı, tüketici 

duyguları, tüketici yargıları, tüketici marka rezonansı olarak tanımlanır (Şekil-2). 

Modelin nihai amacı, marka ile müşteri arasında tamamen uyumlu ve anlamlı bir 

ilişkinin var olduğu Tüketici Temelli Marka Değeri Piramidi’nin en tepesine yani marka 

yankısına erişebilmektir. Bunun yolu da markanın tüketicilerle özdeşleşmesi ve belirli 

bir ürün sınıfı veya ihtiyacı ile zihinlerinde bir çağrışım oluşturmasından geçmektedir. 

Bunu yapmak için marka farkındalığının çeşitli yönlerini ve markanın akla geldiği satın 

alma ve tüketim durumlarını temsil eden ilk adım yani marka bilinirliği mevcut 

olmalıdır (Keller, 2001; Kuhn, Alpert vd., 2008). 
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Aaker’ın Marka Değerleme Modeli (Brand Equity Model) hem tüketici hem de 

işletmeler açısından ele alınışı ile marka değeri literatürünün en bilinen ve genellikle en 

fazla temel alınan kavramsal modelidir (Odabaşı, 2011: 83). Aaker marka değeri 

modelinde bir ürünün veya hizmetin sağladığı değere ek olarak markanın ismine, 

logosuna ve patent gibi diğer değerlerine de önem vermiş bunun sonucunda da marka 

değerini hem tüketiciler hem de işletmeler açısından ayrı ayrı olarak ele almıştır (Aaker, 

1996: 8). Tüketici perspektifinden marka değeri ele alındığında marka değeri tüketiciye 

ürün/hizmet ve marka hakkında bilgiler sunarak tüketicinin satın alma sürecine yardımcı 

olmakta, zihinlerde oluşan algı ile güven yaratmaktadır. Artan güven ile birlikte 

tüketicideki ürün tatmini de artmaktadır. İşletmeler açısından marka değeri ele 

alındığında ise işletmeler tüketicilerde oluşan yüksek marka değeri ile kendisinin ek 

kazanç sağlamasını sağlayabilir verimlilik ve etkililik düzeyini artırabilir bunun 

sonucunda da marka bağlılığı sağlayabilir. Bu durum da markaların kendi pazarlarında 

rekabet avantajı yaratmasını sağlayacaktır (Aaker, 1996: 9).  

 

Keller'in ve Aaker’in kavramsal çerçeveleri ile marka değeri oluşturma, ölçme ve 

yönetme konusunda kendisinden bir temel oluşturarak kendisinden sonra gelen tüm 

çalışmalara bir rehber niteliği oluşturmuşlardır. Bu iki ana model dışında oluşturulan 

başka tüketici temelli marka değeri ölçme yöntemleri de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi 

ise global bir reklam ajansı olan Young&Rubicam’ın geliştirdiği yaklaşımdır. 

Young&Rubicam Marka Varlığı Değerlemesi (Brand Asset Valuator) adı verilen 

modelde her marka marka kişiliğinin yanı sıra markanın pazardaki farklılığını ölçen 

farklılaşma (differentiation), markanın kişi için anlamlı olup olmadığını ölçen uygunluk 

(relevance), algılanan kalite ve popülarite ile doğrudan bağlantılı olan markanın tüketici 

tarafından saygı görüp görmediğini ölçen itibar (esteem) ve markanın temsil ettiği 
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değerlerin bilinirliğini ölçen bilgi (knowledge) olmak üzere dört farklı ölçüme daha tabii 

tutulmuştur (Aaker, 2018: 324). 

 

Lassar ve diğerleri (1995: 16) ise marka değerini ölçümlerken performans, sosyal 

imaj, finansal değer, güvenilirlik ve markaya duyulan bağlılık/ ilgi olmak üzere beş 

farklı boyutta incelemiştir. Bu araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, şirketlerin 

marka değerini artırmak için tüm unsurları bir arada yönetmesi gerektiğinin öğrenilmesi 

olmuştur. Çünkü tüketiciler bir markanın iyi performans gösterdiğini düşünürse benzer 

şekilde, diğer güvenirlik gibi marka değeri elementlerinin de yüksek düzeyde olmasını 

beklemektedir.  Bu nedenle marka tek bir boyutta (örn. sosyal imaj) başarısız olursa, 

tüketiciler diğer boyutları (örn. performans) çok fazla değerlendirmeyecektir. 

 

Diğer müşteri temelli yaklaşımlardan farklı olarak Russell ve Kamakura ise 

tüketici satın alma davranışını inceleyerek marka değeri ölçmeye çalışmışlardır. 

Tüketici tercihlerinin ve bu tercihler sonucundaki markanın bir ürününü/hizmetini satın 

alma davranışının nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için bir model geliştirmişlerdir 

(Özsevinç, 2013: 22-24). 
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Şekil 3: Tüketici Seçiminin Modeli (Özsevinç, 2013: 22) 

 

Russell ve Kamakura (1993) Tüketici Seçiminin Modeli (Consumer Choice 

Model) adıyla oluşturdukları modelde tüketici tercihlerini, ürünün fiziksel özelliklerine 

dayandırarak somut; müşterinin algısına dayanarak ürüne katma değer sağlayarak da 

psiko-sosyal veya soyut olmak üzere iki boyutta incelemişlerdir (Şekil-3). Tüketicinin 

markaya dair algısının, ürünün fiziksel özellikleri ve reklam mesajları, imaj gibi psiko-

sosyal işaretler aracılığı ile güdülendiğini ve buna dayanarak da tüketicinin marka 

tercihlerini oluşturduğunu öne sürmüşlerdir. Fiyat, tutundurma gibi durumsal kısıtlar 

sonucunda da asıl marka seçiminin gerçekleştiğini oluşturdukları modelde 

göstermişlerdir (Özsevinç, 2013: 22-24). 

Tüketici temelli marka değeri ölçme yaklaşımlarını toparlamak gerekirse bu 

yaklaşımlar bir markanın başarısının, müşterilerin o markaya yönelik tutumlarına nasıl 

doğrudan etki edeceğini göstermek için kullanılırlar. Yaklaşımlarda ana amaç 

müşterilerin marka hakkında ne hissettiğine ve ne düşündüğüne dayanarak markanın 
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değeri belirlemektir. Buradan hareketle söylenebilir ki firmaların güçlü bir marka 

oluşturması için müşterilerinin ürün veya hizmetleri hakkında hangi fikirlere sahip 

olduğunu ve neler hissettiğini anlaması önemlidir. Tüketiciler ürün hakkında olumlu 

düşünceler, görüşler, duygular ve algılar yaşarlarsa, bu durum marka değerine de 

olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Bu nedenle markalar müşterilerin zihinlerinde kalıcı 

olarak kalmak ve pozitif düşünceler inşa etmek için çeşitli markalaşma ve iletişim 

stratejileri oluşturmalılardır.  

 

1.7. MARKALAŞMA ve MARKA İLETİŞİMİ 

 

Başarılı bir marka oluşturma stratejisinin oluşturulabileceği, sürdürülebileceği ve 

geliştirilebileceği çeşitli yollar vardır ve markalaşma kararının alınmasından sonra 

markaların stratejik kararlar alıp bu kararları hayata geçirmesi gerekmektedir.  

İşletmeler markalaşma sürecinde üretim ve yönetimsel bazı kararların yanı sıra tanıtım 

faaliyetleri ile markalaşma süreçlerini desteklemek zorundadırlar. 

 

 Markalar bu durumlarda özellikle iletişim kararları ile halkla ilişkiler, reklam, 

doğrudan pazarlama, satın alma noktası iletişimi, kişisel satış gibi iletişim çalışmalarının 

tümünü ifade eden marka iletişimi yöntemleri uygulamaya konmaktadır (Babür Tosun, 

2014: 375-378). Marka iletişimi kapsamında yer alan bu iletişim yöntemleri markaların 

beklentileri doğrultusunda zaman zaman beraber uygulamaya konmakta zaman zaman 

da ayrı ayrı stratejilerle hayata geçirilmektedir.  

 

Marka iletişiminde üreticinin, tüketiciye ulaşabilmesi birincil amaçtır.  

Dolayısıyla, markalar ayakta kalabilmek ve döneme uyum sağlayabilmek için tüketiciye 
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bir şekilde ulaşmak zorundadır ve bunu reklam, pazarlama, halkla ilişkiler alanlarından 

gelen kapsamlı marka iletişimi stratejileri ile ulaşmaktadır. Markalaşmanın yolu artık 

tüketicilerle etkileşim sağlayarak ve geri bildirimlere de yer vererek, tüketici ile 

alternatif medya üzerinden ilişki kurarak, alternatif mecraları klasik mecralarla entegre 

bir şekilde yönetebilmekten geçmektedir (Albayrak, 2016: 3).  

 

İletişim, markalar açısından, tüketicilere seslenme ve kendisini anlatabilme 

açısından çok güçlü bir araçtır bu nedenle markanın gücü de markanın iletişimdeki 

gücüne bağlıdır. Başka bir deyişle günümüzde bir marka ile rakip marka arasındaki fark 

işlevsel faydadan çok duygusal değerlerin ön plana çıktığı ‘tüketicinin ne aldığından’ 

ziyade ‘tüketicinin nasıl aldığı’ üzerine kuruludur. Dolayısıyla duygusal değerlerin ön 

plana çıkması ile marka iletişimi de önemini arttırmıştır. Reklam kanalları ile tüketici ile 

iletişim sağlamanın yanı sıra markaların başka iletişim yollarında da güçlü olmaları 

gerekir. Örnek vermek gerekirse bir tüketici hizmet sektöründeki bir markanın 

personelinden güçlü bir şekilde etkilenebilir. Personelin davranışı, giyim tarzı, ses tonu, 

tutumu tüketicinin zihninde markanın değerleri hakkında bir resim oluşmasına yardımcı 

olur. Markanın görsel ve işitsel bir temsilini oluşturan personel tüketicinin markaya olan 

bakış açısını önemli ölçüde etkileyebilir (de Chernatony, 2010: 10). 

 

Wijaya 2013 yılında markalaşma süreci ve marka iletişimi arasındaki ilişkiyi 

geliştirdiği bir model altında incelemiştir. Wijaya’ya göre marka iletişimi 

perspektifinde, markalaşma süreci ve etkileri, tüketiciye yakınlık ile ilgili olarak marka 

gelişiminin ne ölçüde geliştiğini de gösteren belirli düzeylere sahiptir. Bu düzeylere 

markalaşma hiyerarşisi denir. 
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Şekil 4: Markalaşma Hiyerarşisi (Wijaya, 2013: 57) 

 

Marka hiyerarşisi modeline göre bir marka ilk kez piyasaya sürüldüğünde, marka 

hala tüketici farkındalığını kırma aşamasındadır, bu da tüketicilerin sadece marka 

hakkında sadece biraz bilgi sahibi olmasına neden olur (Şekil-6). Wijaya’nın marka 

farkındalığı dediği bu aşama marka hiyerarşisinin ilk aşamasıdır. Ardından tüketiciler 

markanın niteliği ve faydalarını ne kadar fazla bilirse, artık sadece markayı bilmek veya 

tanımakla kalmaz, aynı zamanda marka veya ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi 

olarak marka bilgisi aşamasına geçiş yapılır. Zaman geçtikçe ve markalar tüketici ile 

yoğun bir şekilde iletişim kurdukça, tüketicinin zihninde marka hakkında belirli bir algı 

ve marka imajı oluşur. Marka iletişimin kesintisiz sürmesi ve zamanın geçmesiyle de 

tüketiciler ürünleri deneyerek veya marka ile doğrudan temas kurarak markayla ilgili 

yeni anlamlar ve duygular oluştururlar. Ürün deneyerek tüketicinin zihninde yeni 

anlamların oluşması marka imajını güçlendiren bir durum olmakla birlikte aynı 

zamanda tüketiciye marka ile ilgili özel bir deneyimi yaşama fırsatı verir ki bu noktada 

marka deneyiminden bahsetmek mümkündür. Tüketiciye özel bir his vermeye çalışan, 

heyecan verici deneyimlerin birleşimi, tüketiciye marka hakkında olumlu ve anlamlı bir 

imaj yaratma amacıyla gerçekleştirilir ve en nihayetinde markaların tüketicilerin 

zihinlerinde ve kalplerinde konumunu güçlendirmeye yarar, böylece tüketiciler 

tarafından tercih edilir bir marka haline gelinir. Tercih edilen marka, tüketicinin başka 

bir markaya geçişi kolay olmayacak şekilde, tüketicinin sadakatini bağlama 

eğilimindedir. Marka sadakati denilen bu aşamada sonuçta tüketiciler sadece bir 

markaya sadık değil, aynı zamanda markaya güçlü bir aidiyet duygusuna sahip, yaygın 
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ve yaşam değerlerinin bir parçası olduğu, hayata bakış açısını etkilediği bir hale gelirler. 

Tüketiciler son aşamada, sevdikleri markayla ilgili elde ettikleri manevi mutluluk ve 

yaşam değerleri, diğer tüketicilerle paylaşmaya ve yayınlamaya çalışırlar, böylece diğer 

tüketiciler de hissettikleri ve deneyimledikleri gibi, daha geniş anlamda hayatlarının bir 

parçası olurlar. Son aşama da marka maneviyatı olarak tanımlanır ve marka iletişiminin 

sosyal çevre boyutuna odaklanılır (Wijaya, 2013: 56-58).  

 

Marka iletişimi perspektifiyle ele alınan modelde marka farkındalığı aşamasından 

marka maneviyatı aşamasına kadar uzanan bu yolculuğun sonu, marka sahipleri veya 

hissedarları için nihai yolculuktur ve bu aşamada marka değeri en yüksek değerine 

ulaşmaktadır (Wijaya 2013: 56-58). Dolayısıyla üreticiler tarafından doğru mesajların 

doğru iletişim kanalları ile tüketicilere ulaştırılarak hayata geçirilmesi tüketicilerin 

ürünleri satın almasını ve markayla olan etkileşimini doğrudan etkilemekle beraber 

marka değerini de etkilemektedir. Başka bir ifadeyle markalaşma yolculuğunda, marka 

iletişimi ile birlikte yürütülen doğru markalaşma stratejileri bir yandan markanın 

işletmeler ve tüketiciler açısından öneminin artmasını sağlarken bir yandan da 

tüketicilerin marka hakkındaki görüşlerinin belirlenmesine ve olumlu yönde 

değişmesine yardımcı olur. Marka hakkında tüketicinin zihninde beliren düşünceler 

özellikle de marka değerinin oluşmasına ve yükselmesine neden olur. Sonuç olarak 

işletmelerin nihai amacı markalar tarafından uygulanan doğru markalaşma stratejileri ile 

birlikte markanın tüketicilerin zihninde pozitif anlamda yer almasını sağlamak ve bu 

yönde doğru marka iletişimi kurarak marka ile tüketici arasında bir bağ yaratıp marka 

değerini arttırmaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

MARKALAŞMA VE TRANSMEDYA 

 

2.1. TRANSMEDYA KAVRAMI VE TANIMI 

 

Transmedya kavramına ilişkin bilgilerin dünya genelinde son 30 yıl ile sınırlı 

olduğu düşünüldüğünde yeni bir kavram olarak tanımlamak mümkündür. Kavram, ilk 

olarak, 1991 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Marsha Kinder tarafından 

Playing with Power in Movies, Television and Video Games: From Muppet Babies to 

Teenage Mutant Ninja Turtles adlı eserinde ticari transmedya süper sistemleri olarak 

kullanılmıştır. Kinder makalesinde gelişen medya sunuşları içerisinde öyküleme 

unsurları ve seyircinin ilgisi üzerinde durmuştur (Kinder, 1991). 2003 yılında 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Henry Jenkins Convergence Culture: 

Where Old and New Media Collide adlı makalesinde ilk defa transmedya ve transmedya 

hikayeciliği kavramından bahsetmiştir. Jenkins’e göre anlatılacak bir olayın veya 

olgunun hikâye temelinde teknolojiyi de kullanarak çeşitli platformlar aracılığıyla bir 

bütünü oluşturacak şekilde anlatılması transmedya kavramının özünü oluşturmaktadır.  

 

Transmedya kelimesi köken olarak ‘‘trans-’’ ve ‘‘medya’’ kelimelerinin 

birleşiminden meydana gelirken, kelimenin başında ön ek olarak bulunan ‘‘trans-’’ 

latince kökenden gelerek ‘‘ötesinde’’ anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak 

transmedya kavramını ‘‘medya ötesi’’ ifadesiyle yorumlayabilir ve izleyicilerin medya 

formları arasında bir anlatıyı takip etmesinin beklendiği sürekli değişim halinde olan bir 



 

58 
 

formdan söz edebiliriz (Long, 2007: 19). Ancak transmedya kavramı bir mecrada var 

olan anlatının farklı platformlara hiçbir değişiklik yapılmadan uyarlanması olarak 

düşünülmemelidir. Transmedyada anlatının, belirli bölümler halinde parçalara ayrılarak 

farklı mecralarda yayınlanması ve bu anlatıya hedef kitlenin de katılımı, katkı 

sağlayabilmesi gerekmektedir. 

 

Bu bağlamda transmedyayı tanımlayan en önemli özelliklerden biri anlatının 

bölümler halinde farklı platformlara aktarılma ihtiyacıdır. Peki neden farklı platformlar 

önemlidir? Pratten’e (2011) göre hikayenin yani bütünsel bir içeriğin birden fazla 

platformda anlatılma nedeni günümüzde tek bir medya platformunun hedef kitlelere 

yetmemesinden kaynaklanmaktadır. Gelişen iletişim teknolojileri ve dijital pazarlama 

stratejileri ile beraber kişiselleştirilmiş içeriklerin olduğu bir dünyada insanlar birden 

fazla seçenek arasında gidip gelmek ve farklı medya platformlarında deneyim yaşamak 

istemektedirler. Bu nedenle ‘herkese uyan tek beden’ gibi, bir içeriğin herkese uyan tek 

bir medya platformuna indirgenmesi günümüzün medya çeşitliliğinde içeriğin veya 

hikayenin ulaşılmak istenilen hedefe ulaşamama riskini beraberinde getirir. Bu 

bağlamda birden fazla platformda hikaye anlatmak; doğru boyut, zaman ve yerde 

üretilen içeriğin daha kapsamlı, karlı, uyumlu ve ödüllendirici bir deneyim 

oluşturmasına olanak tanıyarak içeriğin doğru hedef kitleye ulaşmasını sağlayacaktır.  

 

Transmedya ile geleneksel iletişim stratejileri arasındaki fark eski dünya ile yeni 

dünya düzeni içerisindeki medya platformları ve kullanımları arasındaki farktan 

kaynaklanmaktadır (Şekil-7). Bir hikaye eski dünyada farklı platformlar (film, oyun, 

kitap) üzerinden anlatılırken platformlar birbirlerinden kopuk ve bağımsız durumdadır. 
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Bu noktada birbiriyle bir bağ kuramayan platformlar bir araya gelip hikayenin bütününü 

tam olarak oluşturmamakta birlikte, meydana gelen bütünlük, platformların toplamından 

daha az anlamlı kalmaktadır. Bu nedenle medya platformları, tüketicilerini tatmin 

edemeyerek yeterli düzeyde etkili sonuçlar verememektedir (Pratten, 2011: 2-3). 

Geleneksel medyada bir tüketicinin bir içeriğin önce filmini izleyip sonra kitabını 

okuyup oradan da video oyununu oynaması, başka bir ifadeyle aynı içeriğin sürekli 

paylaşılması, bir tür ‘‘ısıtılıp ısıtılıp sunulması’’ gibi bir izlenim yarattığından bu durum 

tüketicileri sıkabilecektir. Tüketicinin aynı deneyime fazladan ödeme yapmasına sebep 

olacak olan bu durum hem tüketiciyi istenildiği kadar tatmin etmeyecek hem de içeriğin 

izlenmesini de düşürecektir (Gomez, 2010).  

  

Şekil 5: Transmedya Nedir? (Pratten, 2011: 2)  
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Ancak günümüzün yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve platformlar arası 

geçişin eskiye oranla daha hızlı ve kolay olmasını ifade eden ve yeni dünya diye tabir 

edilen transmedya anlatıcılığının; birden fazla platformla bir içeriğin anlatılması, her bir 

mecranın hikayenin farklı bir yönünü ortaya çıkaracak şekilde kendine özgü niteliklerini 

kullanması ve hikayenin bütününe hizmet edecek şekilde platformların birbirini 

tamamlaması, onu geleneksel iletişim stratejilerinden ayıran en önemli unsurdur. Yeni 

dünyada transmedya anlatıcılığı farklı platformlarda hikayeyi sunmasının yanı sıra 

izleyicileri de hikayeye dahil etmesi, izleyicinin her bir mecradan ayrı bir deneyim 

yaşamasını sağlayacağı için tüm mecralardan alınacak zevki arttıracaktır.  

 

Günümüzün iletişim teknolojileri, internetin gelişmesi ile birlikte değişen tüketici 

davranışlarıyla birlikte üreticilerin bir hikaye yaratarak ürünlerini sunabilmesi 

transmedyayı tanımlarken anlamlandırılması gereken pek çok kavramı beraberinde 

getirmiştir.  

 

2.2. TRANSMEDYA İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

Yaratılan bir hikayenin sadece farklı platformlara uyarlanacak şekilde anlatılması 

transmedya kavramını tanımlamak için yeterli değildir. Transmedya kavramı 

tanımlarken; hikayenin yapısı, metinsel dağılımın nasıl olacağı, medya platformlarının 

çeşidi ve özellikleri, platformların hikayeye nasıl katkı sağlayacağı gibi pek çok soruya 

yanıt verilmesi gerekir. Bu nedenle transmedya kavramını tanımlarken bu sorulara yanıt 

verecek olan kavramları açıklamak faydalı olacaktır.  
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2.2.1. Web 2.0 

 

Günümüzde geleneksel medyanın yanında yeni medya kavramının gelişmesine 

katkı sağlayan en önemli faktör şüphesiz ki iletişim ve internet teknolojisinde meydana 

gelen gelişmelerdir. Özellikle internet, ortaya çıkışıyla birlikte insanların yaşadıkları 

yaşamın büyük bir parçası olmaya başlamıştır. Araştırmacılar internetin insan 

hayatındaki gelişmelerini tarihsel ve teknolojik gelişmelere göre 4 evreye bölmüştür. 

 

Web 1.0 olarak adlandırdığımız internetin ilk çağı 1970’li yıllarda başlamış ve 

Amerika Savunma Bakanlığı Araştırma Dairesi Bakanlığı’nın bilgisayarlarını ağ 

üzerinde birleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. İnternetin temellerinin atıldığı bu 

dönemde bakanlığın ardından ABD’deki üniversiteler ve araştırma kurumlarına internet 

bağlantıları kurulmuştur (Tarcan, 2005: 2).  

 

2000’li yıllara gelindiğinde yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte önceleri 

sadece bilgi verme amaçlı bir ağ oluşumunu sağlayan web 1.0 teknolojisi yerini tek 

taraflı değil aynı zamanda etkileşimi merkezine alan kullanıcıların da içerik üretebildiği 

çift taraflı bir forma evrilmiş ve böylece web 2.0 dönemi başlamıştır. Web 2.0 dönemi 

ile birlikte kullanıcılar internette daha etkili olmuş ve kendi içeriklerini üreten 

kullanıcılar arası etkileşim, iletişimi artırmaya başlamıştır. Kullanıcıların katılımıyla 

birlikte artan etkileşim, interneti daha etkin bir yapıya dönüşmüştür.  

 

2010’lu yıllarda ise yapay zeka teknolojisinin hayatımıza girmesi ve internetin 

neredeyse her sektör grubu tarafından kullanılması web 3.0 döneminin başlamasına yol 

açmıştır. Bu dönemde dijital markaların dijital pazarlama birimleri gelişmeye başlamış 
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ve internete girdiğimizde bizi karşılayan Google, Yandex gibi arama motorlarından elde 

edilen kullanıcı verileri, anlamlandırılarak kişiye özel kullanıcı deneyimi oluşturmaya 

başlamışlardır. Başka bir ifadeyle birlikte dijital pazarlama birimleri, analiz edilen 

arama motorları verileri sayesinde kullanıcıların geçmişine, ilgi alanlarına ve isteklerine 

ulaşılabilir olmuş ve bu verileri kullanıcı odaklı çevrimiçi aramayı özelleştirmek 

amacıyla kullanmaya başlamışlardır. Nitekim markalar elde edilen bilgileri anlamlı birer 

verilere dönüştürüp optimize etmeye çalışarak doğru dijital pazarlama stratejileri 

kurgulama üzerine yoğunlaşmıştır (Ersöz, 2020: 61).  

 

Son olarak son iki yıldır ilk örneklerinin görülmeye başlandığı web 4.0 ise Büyük 

Veri (Big Data), artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, akıllı ajanlar gibi yeni nesil 

teknolojileri kapsamaya başlayan ve makineler ile insanlar arasında bir etkileşim 

döngüsü oluşturarak gelişen zaman ve mekan gözetmeksizin yaratılan teknolojileri 

anlatmaktadır (Ersöz, 2020: 62). Bu çalışmada ise, detaylı olarak transmedya 

kavramının üzerinde durduğu ve temellendiği etkileşimli yapı gereği web 2.0’a yer 

verilip, transmedya ile olan ilişkisi detaylandırılacaktır.  

 

20. yüzyılın ikinci yarısında pasif yapıda olarak sadece bilgi paylaşımı için 

kullanılan internet, 21. yüzyılın başlarında çeşitli sosyal paylaşım sitelerinin açılması ve 

internet kullanıcılarının da internette içerik üretmesi ile aktif katılımcı bir yapıya 

dönüşmüştür. 2003 yılında ilk olarak O’Reilly Media tarafından bilginin internet 

üzerinden yayılımında yeni bir yöntemi işaret edecek şekilde türetilen web 2.0 ifadesi 

ile başlayan bu dönemle birlikte internet kullanıcıları, sadece internetten bir bilgi almak 

değil aynı zamanda kendi içeriklerini de üretip paylaşabilecekleri, diğer insanlarla daha 
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çok iletişim kurabilecekleri ve hatta çok fazla insana aynı anda ulaşıp kitleleri peşinden 

sürükleyebilecekleri alanlara kavuşmuşlardır (Karaman vd., 2008: 35-36). 

 

İletişim süreçlerinin çift taraflı oluşuyla birlikte medya platformlarının da bu 

iletişimi destekleyecek şekilde gelişmesi sosyal medya platformlarının doğmasına yol 

açmıştır. Günümüzde sıklıkla kullandığımız ve yaşamımızın önemli bir parçasını 

oluşturan sosyal paylaşım siteleri, çift taraflı iletişim ile etkileşim yaratarak aktif 

katılımcılığı savunduğu ve bu sebeplerle de geleneksel medyadan ayrıştığı için ‘yeni 

medya’ olarak adlandırılmıştır. Yeni medyayı oluşturan sosyal paylaşım sitelerini genel 

hatları ile tanımlamak gerekirse internet kullanıcılarını ortak bir platform üzerinde 

buluşturarak, kullanıcıların; birbirleriyle iletişimde olmalarını sağlayan, fikirlerini 

paylaştıkları, fotoğraf, video veya yazdıkları yazıları paylaşabildikleri sanal web siteleri 

veya uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla günümüz toplumundaki 

bireylerin sosyal paylaşım sitelerinde kendi hesaplarını açıp diğer kullanıcılarla 

iletişimde kalmalarının web 2.0 dönemini kapsadığı söylenebilir. 

 

Nitekim web 2.0’in arkasındaki güç, kullanıcıların özgürce içerik oluşturup 

paylaşabilmeleri amacıyla oluşturulan sosyal paylaşım platformlarıdır. Özellikle 

Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Discord uygulamalarıyla birlikte sözlükler ve blog 

sayfaları başta olmak üzere bu siteler; web 2.0 ile birlikte ortaya çıkarak katılımcı yapıyı 

oluşturan sosyal paylaşım sitelerine örnek olarak verilebilir. 
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2.2.2. Çapraz Medya 

 

İletişim literatüründe cross-media olarak da kullanılan çapraz medya, anlatı 

evrenini farklı mecralara taşıma stratejisiyle ilerleyen bir hikaye anlatımı türüdür. 

Çapraz medyada birçok farklı medya alanına uyarlanabilecek şekilde anlatıyı oluşturan 

tema ya da içerik tektir.  Sistem temelde haber, hikaye, kitap, müzik fark etmeksizin 

herhangi bir içeriğin farklı platformlarda var olmasını anlatmaktadır. Çapraz medya 

çoklu platformlar aracılığıyla aynı içeriğin dağıtılmasını içermekle beraber dağıtılan 

içerik yeni platformlarda ana metinden parçalar sunarak herhangi bir değişiklik 

yapılmadan kullanıma sunulur, yeni bir içerik üretilip eklenmez (Ford, 2007: 142-143).  

İçerik bir kez yayınlandığında farklı platformlarda da kullanılabilir hale gelir ve aynı 

içeriğin birden fazla ortamda son kullanıcılara iletilmesi çapraz medyanın temel 

özelliğidir (Veglis, 2012). Özellikle medya sektörü açısından platformdaki çeşitliliği 

artırmak ve yayılarak daha güçlü hale gelmek için yapılan çapraz medya uygulamaları 

medya sahiplerinin, kullanıcıların dikkatini çekmek için yaptıkları stratejilerden biridir. 

 

Aynı zamanda transmedya denildiği zaman akla gelen ve genellikle birbiriyle 

karıştırılan çapraz medya kavramını çeşitli medya formlarını kullanarak çoklu medya 

platformları tarafından paylaşılan entelektüel bir özellik, hizmet, hikâye veya deneyim 

olarak tanımlamak mümkündür. Öte yandan transmedya, medya içerik sağlayıcılarının 

farklı kanallarda içerik üretmesi ve böylece her bir kanalın kendine özgü niteliklerinden 

ve yeteneklerinden faydalanması anlamına gelir. Bu teknik, izleyici üyelerini bireysel 

olarak dahil etmeyi, katılımlarını doğrulamayı ve anlatıya kişisel katılımı olumlu bir 
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şekilde güçlendirmeyi amaçlar. Beklenen sonuç, yoğun sadakat, uzun vadeli katılım ve 

deneyimi paylaşma arzusudur (Veglis, 2012). 

 

Ibrus ve Scolari de transmedya ile çapraz medya arasındaki ilişkiyi belirli bir 

formüle dayandırarak açıklamıştır. Onlara göre çapraz medyanın hikaye anlatımı ile 

birleşmesi ile transmedya hikayeciliği oluşmaktadır. Burada transmedya hikayeciliğinde 

çapraz medyanın adaptasyon görevi gördüğünü söylemek mümkündür (Ibrus ve Scolari, 

2012: 7).  

 

Transmedya ile çapraz medya arasındaki en önemli fark kuşkusuz ki 

transmedyanın yapısındaki var olan anlatı kültürünün büyüyen ve genişleyen yapısının 

çapraz medyada olmamasıdır. Çapraz medyadaki anlatı sadece bir hikayenin farklı 

platformlar aracılığıyla değiştirilmeden aktarılması iken transmedyada bir hikaye her bir 

platformun yapısı gereği geliştirilen ve değiştirilen anlatı yapısıyla hikayenin farklı 

bölümlerinin platformlara aktarılmasıdır. Transmedyada bir mecrada başlayan hikaye 

farklı mecralarda büyük hikayeye katkı yapacak şekilde devam ederken çapraz medyada 

bir hikaye her mecrada aynı şekilde, değiştirilmeden sadece minik adaptasyonlarla 

aktarılır. Örneğin bütün dünyada satış rekorları kıran Harry Potter kitaplarının filmlere 

uyarlanması, aynı hikayenin sinema sektörüne adapte edilmesi ile bir çapraz medya 

örneği iken yine Harry Potter kitaplarından yola çıkılarak kullanıcılarla etkileşimi 

artırmaya yönelik oluşturulan ve içerisinde kitaplarda anlatılmayan mini hikayelerin de 

olduğu Wizarding World web sitesi transmedyaya örnektir. 
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2.2.3. Metinlerarasılık  

 

Transmedya kavramı ve hikaye anlatısıyla ilgili olarak ele alınması gereken bir 

diğer kavram ise metinlerarasılıktır. Postmodernizmle birlikte daha çok sanat ve 

edebiyat alanında popüler olmaya başlayan metinlerarasılık kavramı, farklı metinler 

arasındaki anlamsal ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır. Guarino’ya göre metinlerarasılık, 

“bir metni farklı kaynaklardan başka bir metinle ilişkilendiren ilişkiler dizisidir” 

(Guarino, 2007’den aktaran del Mar Grandio ve Bonaut, 2012). Başka bir ifadeyle bir 

roman içerisinde anlatılan bir karakterin veya olayın başka bir edebi eserde, o romana 

atıf yapılarak bahsedilmesi ve yeni bir metin oluşturulması metinlerarasılık bağlamında 

değerlendirilebilir. Örneğin Antik Yunan düşünürlerinden Cicero’nun “Gök kubbe 

altında söylenmemiş söz yoktur” ünlü cümlesi pek çok edebi eserde referans alınarak 

kullanılmaktadır. Buradan yola çıkarak bugüne kadar yazılmış metinlerin her birinin 

kendisinden önce yazılmış metinlerle bir bağlantısı olduğunu, dolayısıyla da yeni 

yazılan metinlerin doğrudan veya dolaylı olarak öncül metinlerden etkilendiğini 

söylemek mümkündür (Aktulum, 1999’dan aktaran Elveren Arı ve Gürses Köse, 2021: 

4).  

 

Metinlerarasılık kavramını ilk ortaya koyan Julia Kristeva kavram için herhangi 

bir metnin alıntılardan oluşan bir mozaik olarak inşa edildiğini dile getirmiş ve 

metinlerin diğer metinlerin özümsenip dönüşümünden oluştuğunu dile getirmiştir (1986: 

37). Başka bir ifadeyle metinlerarasılık, yazılan her metnin kendisinden önce gelen 

metinlerden etkilenip alıntılanarak yazılması değil aynı zamanda, referans alınarak yeni 

bir bağlamda yeni metinler üretilmesidir.   
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Edebiyat ve sanat alanında sıklıkla kullanılan bu yöntem iletişim literatüründe 

özellikle sinema ve reklamcılık alanında kendini göstermektedir. Örneğin Harry Potter 

kitaplarının yaratıcısı J.K. Rowling evreni ve karakterleri yaratırken sıklıkla Antik 

Yunan Mitolojisinden yararlanmıştır. Aynı zamanda filmler yaratılırken görsel açıdan 

da filmin sanat yönetmenleri karakterlerin kostümlerini İngiliz tarihi ve efsanelerinden 

yola çıkarak gerçek hayatta yaşamış olan tarihi kişilerden esinlenerek tasarlamışlardır 

(Elveren Arı ve Gürses Köse, 2021: 12). Benzer bir şekilde Marvel evrenindeki Thor 

filmlerindeki karakterler de İskandinav mitolojisinden ve edebi eserlerinden 

esinlenilerek yaratılmıştır.  

 

Quentin Tarantino da özellikle sinemaya olan ilgisi ve tutkusu nedeniyle kendi 

filmlerinde sıklıkla farklı filmlere göndermelerde bulunarak metinlerarasılığa başvuran 

bir yönetmen olarak anılmaktadır. Örneğin Tarantino’nun en bilinen filmi Pulp 

Fiction’da film boyunca tişörtlere basılan farklı filmler, popüler kültürden esinlenerek 

oluşturulan karakterler, başka filmlerdeki replikleri andıran replikler ve çekim sahneleri 

gibi pek çok metinlerarasılık unsuru kullanılmıştır.  

 

Özellikle günümüzde tüketicilerin çok daha fazla popüler kültür ile iç içe olması 

sinemadakine benzer bir şekilde reklam alanında da metinlerarasılık yönteminin 

kullanılmasını sağlamıştır. Titanik filminde Rose ve Jack’in geminin ucunda kollarını 

açtıkları sahnenin farklı markalar tarafından reklamlarda kullanılmasını bu bağlamda 

değerlendirmek mümkündür. Metinlerarası reklamlar; yaratıcılık, mizah ve 

düşünümsellik özellikleriyle birlikte klasik reklam stratejilerine karşı duyarsız olan 

reklam okuryazarı izleyicilere hitap etmenin heyecan verici bir yolu olarak günümüzde 
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daha da çok ilgi çekmeye başlamıştır. İzleyicilerin metinlerarası referansları tanıdıkları 

noktada, reklam 'bir ego geliştirme kaynağı' olarak işlev görerek marka ile izleyici 

arasında bir köprü görevi görür (Goldman ve Papson’dan aktaran Kuppens, 2009). Bu 

nedenle popüler kültürü oluşturan tarzlar, simgeler, müzikler ve kişilere verilen 

referanslar özellikle reklam sektöründe metinlerarası ürünlerin ortaya konmasını sağlar. 

 

Sinema ve reklam alanlarından örnekler verilerek anlatılan metinlerarasılığın 

bütüncül bakış açısıyla medya sektörüyle olan bağı transmedya hikaye anlatıcılığı ile de 

kendine göstermeye devam etmiştir. Buradan yola çıkarak günümüzde yayınlanan bir 

dizinin içinde geçen eski bir filme yapılan atıf ve sonrasında gerçekleşen yeniden 

üretimi metinlerarasılık bağlamında değerlendirmek mümkündür. 20. yüzyılın sonlarına 

damga vurmuş Star Wars filmlerinin televizyonda popüler olmuş bir dizide isminin 

geçmesi ve Star Wars konsepti ile dizinin bir bölümünün ilerlemesi Star Wars filmleri 

ile dizi arasında yaratılan metinlerarasılığa örnektir. Sonuç olarak metinlerarasılık 

transmedya hikayeciliğinde farklı mecralarda kendini göstererek hikayenin gelişmesini 

ve yayılmasını sağlar. Bu durum özellikle hikaye ile bağ kuran hayranları sevindirirken, 

hikayeye bağlı olan tüm sektörleri de etkileyerek hikayenin etki alanını arttırır.  

 

2.2.4. Multimedya   

 

Transmedya denildiğinde ilk akla gelen kavramlardan biri de adından da 

anlaşılacağı üzere ‘‘çoklu ortam’’ veya ‘‘çoklu medya’’ olarak da Türkçeye 

çevirebileceğimiz multimedya kavramıdır. İnternetin getirdiği yeniliklerden biri olan 

multimedya dijital pek çok imkanın bir medya üzerinden sunulması anlamına 

gelmektedir. Multimedya; metin, ses, fotoğraf, animasyon, video, grafik, film, resim, 
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bilgisayar programları veya sosyal medya platformları gibi olanakların en az ikisinin bir 

arada kullanıldığı tüm dijital medya unsurlarının birleştirilip yönetilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Önal, 1997).  

 

Kavram; dünyada ve özellikle Türkiye’de 90’lı yıllardan itibaren gelişen 

telekomünikasyon ve internet gibi iletişim teknolojileri ile birlikte insanların hayatına 

girmeye başlamış, özellikle 2000’lerin sonunda yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile 

birlikte bilgisayarlar ve akıllı cep telefonlarının giderek neredeyse her işlemin 

yapılabilecek kadar gelişmesi cihazların multimedya özelliğini de gün geçtikçe 

pekiştirmiştir. İnternetin her alanda bir kapı açması ticari web sayfalarının 

oluşturulmasına ön ayak olmuş ve durum özellikle reklamcılığa geleneksel medyanın 

yanında yeni reklam alanları yaratmıştır. Geleneksel kitle iletişim reklamcılığının yerini 

almaya başlayan yeni medya reklamcılığı özellikle multimedya özelliği sayesinde farklı 

hedef kitlelere daha kolay ulaşabilir olmuş, etkileşim artmış ve tüketici ile iletişime 

geçme daha hızlı olmaya başlamıştır (Trust ve Oliver 1998: 95).  

 

Multimedyanın interaktif ve çoklu yapısı yeni medyanın bir gerekliliği olarak 

reklamcılık ve habercilik başta olmak üzere iletişim bilimlerinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Çünkü bugünün dünyasında önemli bir yere sahip olan yeni medyada 

içeriklerin daha etkin bir şekilde üretilebilmesi ve daha kolay erişilebilir olması 

multimedya ile sağlanmaktadır. Örneğin bir haber sitesinin içerisinde yer alan örnek 

haber metni ile birlikte haber fotoğraflarının ve videolarının aynı sayfada bulunması, 

kısa mesaj veya mail üzerinden gönderilen reklamların içerisinde hem video hem de 

reklam metninin bulunması, sosyal medya platformlarında üretilen içeriklerin hem ses 
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hem video hem de metin gibi çeşitli özellikler içermesi multimedyanın yeni medya 

üzerinde sıklıkla kullanıldığının bir göstergesidir (Akyıldız, 2019).  

 

Ancak yeni medyadaki tüm dijital mecralar için önemsenmesi gereken 

multimedya kavramı bazı noktalar ile transmedya kavramından ayrışmaktadır. Bu 

bağlamda her ne kadar iki kavram da birden fazla iletişim platformu kullanılıyor olsa da 

multimedyada platformlar arasında hiçbir bağ yoktur. Ancak transmedya hikaye 

anlatımında farklı platformlar kullanılırken platformlar arasında etkileşim içeren 

karşılıklı bir ilişki vardır. Sadece kullanıcıların bir içeriği birbirine iletmesinden ibaret 

olmayan etkileşim transmedyada hikayenin gittiği yolu ve yapısını değiştirmeye yönelik 

de kullanılabilir. Bunun yanı sıra multimedyadaki etkileşim sadece bireylerin diğer 

bireylere içerikleri paylaşması veya dağıtması ile sınırlıdır, hikayeye etki eden ve 

değiştiren bir etkileşim bulunmamaktadır (Gürel ve Tığlı, 2014: 43). Özetle transmedya 

kavramı ile multimedya kavramları her ne kadar benzer çıkış noktalarından çıkıyor 

olsalar da yapıları ve hikayeye ettikleri hizmet gereği farklılaşmaktadırlar. İki kavramla 

da farklı platformlar üzerinden iletişim kurulmaya çalışılsa da bu platformlar arası bağ 

multimedyada bulunmaz, transmedya ise bu platformlar arasında karşılıklı bir ilişki 

vardır. 

 

2.2.5. Transmedyal Dünya 

 

Transmedya ve transmedya hikayeciliğinde önemli olan bir başka kavram da 

hikayenin geçtiği evrenin inşası ve evrenin yapısının oluşturulmasını ifade eden 

‘‘transmedyal dünya’’ kavramıdır. Kavram; hikayelerle, karakterlerle ve mekanlarla 

birlikte oluşturulan bir içeriğin dünyasının üretildiği soyut içerik sistemlerini ifade 
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etmektedir (Klastrup ve Tosca, 2004). Başka bir ifadeyle transmedyal dünya, bir 

hikayenin zihinsel bir görüntüsünü paylaşırken transmedya hikaye anlatıcılığı aslında 

bir dünya yaratma sanatıdır (Jenkins, 2006: 21).  

 

Ancak bu sanat tek bir seferde yaratılmaz, çünkü transmedyal dünya genellikle ilk 

versiyonu ile sınırlı kalmayarak, zaman içinde gerek dünyanın yaratıcıları gerekse de 

tüketiciler/hayranlar tarafından detaylandırılabilir ve değiştirilebilir.  

 

Transmedyal dünya bir hikayeden çok daha fazlasını tanımlamakla birlikte dünya 

hikaye anlatımı yoluyla izleyiciye aktarılır. Örneğin Yüzüklerin Efendisi sadece bir 

kitap serisi değil aynı zamanda kitapların yazarı John Ronald Reuel Tolkien tarafından 

yaratılmış bir transmedyal dünyayı kapsamaktadır. Yüzüklerin Efendisi serisi kitapları, 

filmleri, bilgisayar oyunları, yeni çıkacak olan dizisi ile birlikte izleyicinin zihninde 

karakterleri, mekanları, zaman kurgusuyla ön plana çıkarak ‘Orta Dünya’ olarak 

tanımlanan soyut bir evreni ifade etmektedir. 

 

Transmedya hikayesi herhangi bir platformda başlayabileceği gibi Yüzüklerin 

Efendisi dünyasının romandan, Star Wars dünyasının filmlerden ve Pokemon 

dünyasının da oyunlardan doğduğu göz önünde bulundurulduğunda, trandmedyal 

dünyanın da herhangi bir ortamda başlayabileceği öne sürebilir. 

 

Klastrup ve Tosca (2004) transmedyal dünya yaratılırken 3 temel unsura sahip 

olması gerektiğini öne sürmüştür. Özelliklerden ilki mitos adıyla açıklanan dünyaya 

özgü ana karakterlerin, savaşların, ülkelerin, hikayenin temasının, kısacası hikayenin 
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arka planını oluşturan temel bilgidir. İkinci özellik olan topos dünyanın belirli bir 

tarihsel dönemi ile birlikte dünyanın coğrafyasını, doğasını, dillerini ve mekanlarını 

ifade eder. Transmedya hikayesinde hikayeye göre mekanlar ve zamanlar değişmekle 

birlikte topos ile anlatılmak istenen hikayenin evreninin temel uzayı ve zamanıdır. Son 

olarak ethos olarak açıklanan özellik de dünyadaki karakterlerin takip etmesi ve uyması 

gereken ahlaki davranışlar ve etik kurallardır. Hikaye boyunca iyi ve kötü nasıl 

davranır, hangi davranışlar etik olarak uygun hangileri değil gibi soruların cevaplarının 

olması dünyada nasıl davranılması gerektiğini bilmek için gereklidir. Tanımlanan bu 

transmedyal dünya özelliklere Yüzüklerin Efendisi’nden örnek vermek gerekirse:  

 

Mitos: Tolkien tarafından detaylandırılarak anlatılan farklı ırklar ve ırkların 

tarihleri, ana karakterler ve kişilik özellikleri, Orta Dünya’nın yaratılması. 

Topos: Orta Dünya’nın dilleri, gelenekleri ve coğrafyası. 

Ethos: İyiliğin kötülüğe karşı mücadelesi, doğa ve güzellik sevgisi, kahramanlık 

niteliklerini bulundurma, bağlılık ve fedakarlık yapma isteği.  

 

olarak transmedyal dünyanın 3 temel özelliği sıralanabilir (Klastrup ve Tosca, 

2004).  

 

Son olarak transmedyal dünyalarının başarısı, yorumlayıcı topluluğun yani 

izleyicilerin kaynak içeriğini (roman, film, oyun gibi) nasıl aldığına, farklı ortamlarda 

nasıl tükettiğine ya da bu dünyada kendi nesnelerini yaratarak (hikayeye nasıl katkı 

sağladığına bağlı olarak) dünyayı nasıl genişlettiğine bağlıdır (Klastrup ve Tosca, 2004). 

Jenkins’e göre herhangi bir yaratılan kurgusal dünyayı bütünüyle ve tam anlamıyla 
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deneyimlemek isteyen kullanıcılar, medya platformların hikayenin küçük kesitlerini 

kovalar, çevrimiçi konuşma grupları aracılığıyla alınan notları kendi aralarında 

karşılaştırır ve bu dünya üzerinde zaman ve çaba harcarlar.  Kendileri bu hikayeden elde 

ettikleri cevaplarla yeni içerikler üretirler ve bu bağlamda tüketiciler kurgusal dünyadan 

maksimum deneyimi alarak hikayenin ilerlemesini ve genişlemesini sağlarlar (2006: 21) 

 

2.2.6. Medyalararası / Çok Platformluluk  

 

Transmedyayı açıklarken ele alınacak son kavram ise ‘farklı medya platformları 

aracılığıyla tüketiciye ulaşan hikayelerin, hem estetik hem de içerik anlamında birbirini 

daha çok etkilemesi ve kimi durumlarda da iç içe geçmesini’ ifade eden 

medyalararasılık (intermediality) kavramıdır (Gökşenli, 2009: 28). Çapraz medya, 

metinlerarasılık ve multimedya gibi kavramlarla sıkça karıştırılan medyalararasılık, 

temelde büyük hikaye veya anlatı yapılarının parçalara ayrılarak farklı medya kanalları 

aracılığıyla anlatılması olarak ifade edilmektedir. 

 

Medyalararasılık özellikle edebiyat, sanat ve iletişim araştırmalarında 

kullanılmakta olan bir kavram olup 3 farklı bağlamda tanımlanabilir. İlk olarak kavram; 

örneğin müzik ve hareketli görüntüler gibi farklı duyusal etkileşim biçimlerinin 

kombinasyonları dahil olmak üzere aynı anda birkaç söylem yoluyla kurulan iletişimi 

ifade eder. Diğer bir tanım ise medyalararasılık; bir iletişim kampanyasında basılı, 

elektronik ve dijital platformların kullanımıyla örneklendiği gibi, ayrı medya araçlarının 

birleşimini temsil eder. Son olarak kavram; toplumdaki kurumlar ile medya arasındaki 

teknolojik, ekonomik ve iletişimsel karşılıklı ilişkileri ele alır (Jensen, 2016). Başka bir 

ifadeyle orijinalinin belirli bir medya platformu üzerinden yaratılan bir içerikten 
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esinlenilerek yeni bir içeriğin farklı medya platformları kullanılarak yeniden üretilip 

yayınlanması medyalararasılık kavramını tanımlamaktadır.  

 

Tanımlardan anlaşılacağı üzere kavram iletişim araştırmalarında farklı medya 

araçlarının birlikte kullanılmasını veya karşılıklı temas ederek birbirini etkilemesini 

konu alır. Kitap serisi şeklinde başlayan bir anlatının filmler, oyunlar, diziler gibi farklı 

medya platformlarında yayınlanacak şekilde dönüştürülerek yeniden üretilmesi 

medyalararası ilişki modelinin daha net anlaşılmasına yardımcı olabilir. Harry Potter 

evrenini oluşturan kitap, film, video oyunları ve web sitesi gibi pek çok medya 

platformun kavramı açıklayabilecek en güzel örneklerdir (Elveren Arı ve Gürses Köse, 

2021).  

 

Sonuç olarak başlık altına ele alınan bütün kavramlar, günümüzde gelişen iletişim 

teknolojileri ve telekomünikasyon araçları ile birlikte bütünsel bir anlatının, hayatımıza 

yeni giren ve farklı medya platformları aracılığıyla parçalara bölünerek anlatılmasını 

ifade eden transmedya kavramı ve hikayeciliğinin yapı taşlarını oluşturmaktadır.  Bu 

nedenle kavramlar; hem transmedya temelinin daha net anlaşılabilir olması hem de 

markalaşma sürecine giderken transmedyanın doğru bir perspektiften incelenebilmesi 

adına detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Özellikle transmedya hikayeciliğinin doğuşu, 

farklı medya araçlarıyla gelişimi ve iletişim kurma sürecinde kavramlar önemli rol 

oynamışlardır. 
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2.3. TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ VE TARİHSEL SÜREÇ 

 

Günümüzde markalar tüketicilerle olan etkileşimlerini arttırarak bağlarını 

kuvvetlendirebilmek, güven sağlayabilmek ve sadakat yaratabilmek amacıyla aslında 

geçmişi çok eski çağlara kadar uzanan, toplumların sözlü kültürlerinin bir parçası olan 

hikâye ve hikâye anlatıcılığı kavramlarını günümüze yeniden uyarlayarak marka 

iletişimi ve pazarlama iletişimi çalışmalarında birer strateji olarak kullanmaktadırlar. 

Pamela Rutledge hikâye kavramının bir strateji olarak belirlenmesinin temelini ve 

hikâyenin gücünü Shakespeare’den alıntı yaparak şöyle açıklamaktadır: 

  

"Shakespeare'in sık sık “tüm dünya bir sahne” olduğunu söyler. Daha 

faydalı, ancak tüm dünya bir hikâye. Hikâye olmadan, sahnede çok fazla şey 

olmaz. Her şey bir hikayedir, çünkü hikayeler her şeyden önce beyinde yaşar ve 

tüm bilgi ve düşünce burada başlar. Beyin, bilgi anlamı vermek için hikayeler 

kullanır, çünkü yeni şeyleri daha sonra almak için etkili bir şekilde depolamanın 

tek yolu budur. Anlamı olmadan, işleri nereye dosyalayacağımızı bilmiyoruz, bu 

yüzden bilmiyoruz. Dikkat etmiyoruz. Hatırlamıyoruz. Umurumuzda değil. Hikâye 

olmadan, hiçbir şey birbirini tamamlamaz" (Rutledge, 2011). 

  

Rutledge’nin söylediklerinden hareketle hikayelerin zamanı ve mekânı birbirine 

bağlarken, insanların beyinlerinde anlamlar yarattığını söylemek mümkündür.  

Hikayeler bir tür zihinsel izlenimler yaratarak insanların algılarını biçimlendirir 

(Simmons, 2008: 27). Zihinlerde beliren anlam ve algılar ne kadar güçlü, derinse hikâye 

de insanı sadece taşımakla kalmaz aynı zamanda tamamlayarak ve dönüştürerek insana 
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yeni deneyimler kazandırır. Buradan yola çıkarak hikâyenin gücünü anlamak için 

tarihsel sürecine bakmak gerekir. 

  

Kişilerarası diyaloğun var olmasından bu yana insanlar hikayeler anlatarak 

birbirleriyle iletişim kurmuşlardır (Direction, 2008: 27). Mağara çizimleri ve hiyeroglif 

kullanımı ile günümüze kadar ulaşan görsel hikâye anlatımının yanı sıra sözlü hikâye 

anlatımı da kültürlere bağlı olarak, tarihin farklı noktalarında her zaman var olmuştur. 

Geleneklerle nesilden nesile aktarılan ve sonunda yazılı bir şekilde basılan hikayeleri 

anlatmak için şarkılar, ilahiler, destanlar, şiirler ve mitler ağızdan ağıza tarih boyunca 

aktarılmıştır. Yazının icadı ile beraber, ilk yazılı öyküler kâğıt, taş ve kil üzerine 

yazılmaya başlanmış ancak toplumların çok az bir kesimi okuma yazma bildiği için, 

hikayeleri anlatmak için oyunlar ve tiyatro eserleri sahneye konulmuştur (Mendoza, 

2015). 

  

Hikâye anlatıcılığı tarihindeki bir sonraki önemli adım, haberleri ve bilgileri 

herkes için daha erişilebilir hale getirecek olan matbaanın icadıdır. Okuryazarlığın 

artmasını sağlayan matbaa ile hikâyenin daha fazla insana ulaşması sağlanmıştır. 

1800’lü yıllardan itibaren teknolojinin gelişimi, fotoğraf, sinema, radyo, televizyon, 

telefon ve son olarak da internetin yaratılması insanların birbirleriyle olan iletişimini ve 

hikâye anlatıcılığını da derinden etkilemiş ve dönüştürmüştür (Mendoza, 2015).  

  

Geçmişten günümüze bir olayı, tarihi, kültürü ve ritüelleri aktarmak için 

kullanılan hikâye anlatıcılığı, 21. Yüzyıl itibariyle yeni hikayelerle günümüzde 

markaların yeni çağda başarıya ulaşmak için kullandığı bir güç haline gelmiştir. Hikâye 
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anlatıcılığı ve markalaşma duygular ve değerler olarak aynı başlangıç noktasından çıkar. 

Güçlü bir marka; açıkça tanımlanmış değerlere dayanırken, iyi bir hikâye; bu değerleri 

herkesin kolayca anlayabileceği bir dilde iletir. İyi bir hikâye; insanın duygularına 

dokunarak insanları birbirine bağlarken, güçlü bir marka; tüketici ve paydaşlarıyla olan 

duygusal bağlarıyla ayakta kalır. Dolayısıyla hikâye anlatımı bir markayı güçlendirme 

gücüne sahiptir (Fog vd., 2010: 21). 

  

Aaker ise, markaların stratejik mesajlar iletmek ve başarıya ulaşmak için 

hikâyenin gücünden yararlanmasını üç fikre dayandırmaktadır. İlki, hikayelerin etkili 

olduğuna olan inancıdır. Ona göre hikayeler; gündeme gelme, ikna etme, ilham verme, 

katılım yaratma gibi birçok olgudan dikkatin dağılmamasını ve anlatılanların akılda 

kalmasını sağladığı için daha güçlüdür. Bu nedenle hikayeler markaların daha çok ilgi 

çekici olmasını sağlayarak daha çok etki yaratırlar. İkincisi ise, günümüzde içerik 

kavramının ön plana çıkması ve içeriğin de kilit unsurunun hikâye olmasıdır. Tüketici 

artık 20. Yüzyıldaki gibi pasif değildir ve ancak içeriği ilgi çekici bulması durumunda 

hikâyeye dahil olur. Son olarak da dijital dünyanın kalabalığında stratejik mesajları 

iletebilmenin zorluğudur. Hikâye sayesinde mesajlar bir farklılık yaratarak o 

kalabalıktan sıyrılarak çok daha akılda kalıcı şekilde iletilebilmektedir (2018: 17-19). 

  

Bir başka deyişle markalar tüketicilerin sadakatini sağlamak için hikâye 

anlatıcılığı ile tüketicilere yeni bir deneyim sağlamak zorundadırlar. Tüketici gözünde 

markanın fiziksel ürünün yaratamadığı farkı hikâye ortaya çıkarmaktadır. Tüketici ile 

arasında anlamlı bir bağ yaratır. İnsanlar hayatları boyunca yeni deneyimler ve yeni 

hikayeler ararken markaların da bu arayışta kendi değerlerine uygun olarak tüketici ile 
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iletişim kurmalarını ve fark yarattıklarını onlara açıkça göstermesi gerekir (Fog vd., 

2010: 20).  

  

20. yüzyılın ikinci yarısı ile başlayan ve günümüze kadar gelen süreçte üretim ve 

tüketim yapılarındaki değişimler, teknolojik gelişmeler gerek hikâye anlatıcılığını 

gerekse de markaların hikâyeyi kullanış şeklini dönüştürmüştür. Bu dönüşüm; bir 

hikayenin farklı kişilere birden çok medya aracılığıyla anlatılması olarak tanımlanan 

transmedya hikayeciliği kavramının doğmasına yol açmıştır.  

 

Jenkins’in Matrix filmleri üzerinden kurguladığı ve literatüre kazandırdığı 

transmedya hikayeciliği farklı sözel ögeler ve farklı medya platformları aracılığıyla 

genişleyen bir hikâye anlatım yapısıdır (Scolari, 2009: 587). Transmedya hikayeciliği 

her bir içeriğin, hikâyenin temeline farklı ve anlamlı bir katkıda bulunduğu birçok 

medya kanalıyla oluşur. Bir hikâye bir filmde sunulduktan sonra televizyon, kitap ve 

çizgi romanlarla geliştirilebilir; oyun dünyası yaratılarak ve oynanarak keşfedilebilir, 

tema parkı yaratılarak farklı deneyimler elde edilebilir (Jenkins, 2006: 95). Böylelikle 

transmedya ile hikâyeye ait bir dünya yaratılarak her türlü deneyimin yaşanması 

sağlanır. 

 

Jenkins’e göre (2016: 42-43) kavram bir dünya yaratma sanatıdır. Kurgusal bir 

dünyayı tamamıyla deneyimlemek ve yaşamak için tüketicilerin tıpkı bir avcı ve 

toplayıcı rolüne girmesi, bir hikâyenin parçalarını medya platformları arasında izini 

sürüp bulması, çevrimiçi konuşma grupları aracılığıyla kullanıcıların birbirleriyle sohbet 

edip ipuçlarını karşılaştırması, bu anlatıya zaman ve çaba harcayan her kullanıcının 
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daha zengin bir anlatı deneyimi elde etmesini sağlamak üzere iş birliği yapması gerekir. 

Bir transmedya hikayesi, çeşitli medya kanallarında, her biri kanalın bütüne ayrı ve 

anlamlı bir katkıda bulunan metinleriyle ortaya çıkar. Transmedya hikâye anlatımının 

en ideal şeklinde, her bir yayın platformu kendi alanında en iyi yaptığı şeyi yapar; 

böylece bir hikâye bir kitapla başlar, film ile geniş kitlelere yayılır, dizi veya çizgi 

romanlarla genişletilir; oyun dünyası yaratılarak keşfedilir veya tema parkı ile eğlenceli 

bir şekilde deneyimlenir (Jenkins, 2016: 144-145). Başka bir deyişle, izleyici izlediği 

filmin hikayesine dahil olabilir, hikâyeyi bizzat deneyimleyebilir. Transmedya ile 

genişleyen dünyada izleyici anlatı sayesinde film ile kendi arasında daha duygusal 

bağlantılar kurabilir.  

  

2.4. TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ KAVRAMLAR 

 

2.4.1. Henry Jenkins 7 Temel Transmedya Hikayeciliği Kavramı  

 

2003 yılında yayımlanan Convergence Culture: Where Old and New Media 

Collide adlı makalesiyle ilk defa transmedya ve transmedya hikayeciliği kavramını 

literatüre kazandıran Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Henry Jenkins, 

çıkardığı kitaplar ve yazdığı blog yazıları ile birlikte transmedya kavramının özünü 

günümüze kadar derinleştirerek incelemiş ve açıklamıştır. Özellikle kavramı 

netleştirmek ve bir bağlama oturtmak için çalışmalarında; fan ve popüler kültür 

araştırmaları ile ilgilenmiş ve hayran gruplarının transmedya hikaye anlatımı ile nasıl 

ödüllendirildiğini anlamlandırmaya çalışmıştır (Pratten, 2011: 7-8). Jenkins, 2010 

yılında Transmedia Education: the 7 Principles Revisited başlıklı yazısında transmedya 

hikaye dünyasının hangi yönlerinin katılım ve topluluk oluşturduğu ile ilgilenerek iyi 

http://henryjenkins.org/blog/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html
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bir transmedya hikayesinin, olmazsa olmaz yedi temel ilkesini sıralamıştır 

(http://henryjenkins.org). 

 

1. Yayılabilirlik ve Derinleştirilebilirlik 

 

Jenkins vd. (2013)’nin Spreadable Media kitabında bahsettiği yayılabilirlik 

(spreadability), bir medya içeriğinin sosyal medya platformları aracılığıyla hayran 

grupları tarafından ne ölçüde paylaşılabileceği ve hayran gruplarının bu içeriği 

paylaşma motivasyonunu etkileyen faktörleri ifade eder. Jenkins vd.’e göre hayran 

gruplarının katılımıyla oluşan sosyal medyadaki paylaşım ağı, aynı zamanda farklı 

boyutları da ele alarak kültürel ve ekonomik değerleri genişletmektedir.   

 

Yayılabilirlik kavramı ile bağlantılı olarak derinleştirilebilirlik (drillability) ise 

yayılabilirlik ile doğru orantılı ve destekleyici bir temele dayanarak hayran gruplarının 

derine inerek hikaye dünyasını daha detaylı bir şekilde keşfetme/araştırma derecesidir. 

Başka bir ifadeyle kavram, kullanıcılar tarafından medya içeriğinin yüzeysel bir şekilde 

tüketilmesi yerine daha derin bir şekilde araştırılarak tüketilmesini tanımlamaktadır.  

 

Buradan hareketle transmedya hikayeciliği açısından tanımlanan iki kavramın da 

odak noktasında izleyicilerin veya hayran gruplarının rolünün kritik olduğunu 

söyleyebiliriz. Nitekim hayran gruplarının sevdikleri içerikleri sosyal medya üzerinden 

paylaşması içeriğin yayılımını arttırarak daha çok kişi ile buluşmasını sağlamakla 

birlikte dolaşımdaki içeriğin tüketilmekle kalmayıp aynı zamanda detaylarının 

araştırılması hayran gruplarının evrene daha çok hakim olmasını sağlamaktadır. 

http://henryjenkins.org/
http://henryjenkins.org/
http://henryjenkins.org/
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Böylelikle dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşan içerik hem farklı kültürlerde 

kendini göstererek kültürel değerlerin gelişmesini hem de izleyicilerin içeriğin 

detaylarını merak edip içeriği genişletmesi de evren genişlemesiyle birlikte içeriğin 

ekonomik açıdan da değer kazanmasını sağlar. 

 

    

2. Süreklilik ve Çeşitlilik 

 

Süreklilik (Continuity), hikaye dünyasında birden fazla metnin farklı düzenlemeler 

boyunca tutarlı bir şekilde devam etmesi/sürdürülebilmesi, bütüncül bir yapı oluşturarak 

bir evrenin oluşturulmasını ifade eder. Başka bir deyişle hikayenin hiçbir evresinde bir 

çelişki ve tutarsızlık bulunmadan hikayenin bütünsel bir şekilde ilerlemesi olarak da 

tanımlayabiliriz. İzleyici hikayenin ayrıntısına indikçe, daha fazla içerik keşfettikçe 

hikayede birbirinden kopuk ve bağımsız ifadeler keşfetmez, hikaye tamamlayıcı 

metinlerle kesintisiz devam eder. Böylelikle izleyici hikayeyi zihninde daha kolay 

oturtabilir ve hikayede anlamsal bir bütünlük oluşturabilir. 

 

Çeşitlilik (multiplicity) ise aynı hikayelerin farklı bir ortamda yeniden anlatıldığı 

zamanlara veya paralel evrenlere atıfta bulunur. Hikayenin farklı mecralarda olarak 

çoklu bir yapıya sahip olması hikayenin içerisindeki olaylar ve karakterler hakkında 

yeni platformlarda yeni bakış açılarıyla değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Öyle 

ki evrenin farklı platformlarda bütüncül bir şekilde genişlemesini sağlayan bu özellik 

hikayenin ekonomik boyutunu da güçlendirmektedir.  
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3. Daldırılabilirlik ve Çıkarılabilirlik 

 

Jenkins’e göre daldırılabilirlik (immersion) kavramını, bir hikayenin okuyucuyu 

etkisi altına alma ve hikaye dünyasına ‘daldırabilme’ yeteneği olarak tanımlamak 

mümkündür. Başka bir deyişle kavram, farklı platformlarda yayınlanan birbiriyle 

bağlantılı metinler arasında izleyicinin daha derinlere inerek araştırma yapabilmesini 

temsil etmektedir. Bu ilke izleyicinin bir filmi izledikten sonra film evrenindeki diğer 

dizileri, kitapları veya evrene dair diğer metinleri merak etmesini sağlayacağı için 

izleyicinin aynı zamanda sanal öğrenme deneyimi yaşamasını da sağlar. 

 

Tam tersi bir şekilde okuyucunun gerçek dünyayı kurgusal hikaye dünyasının 

etrafına sarma yeteneğini ise Jenkins, çıkarılabilirlik (extractability) kavramıyla ifade 

eder. Bu durumda tüketici hikayede var olan bir kurguyu kendi hayatına uyarlayabilir. 

Harry Potter evreninde bulunan okul cüppelerinin gerçek hayatta da satılmasını ve 

okuyucuların o evrene dahil olmak için cüppe giymesini çıkarılabilirlik kavramına 

örnek olarak verebiliriz. Nitekim izleyicilerin hikayeyi benimseyip bir rol olarak 

üstlenmesi, hikayeye dair üretilen ürünleri tüketmesi yaratılan hikayenin gerçeklik hissi 

uyandırmasını sağlar. 

 

4. Dünya inşa etmek 

 

Jenkins’ın ilkelerinden dünya inşası (world building), transmedya hikaye anlatım 

uygulamalarında bir evren başka deyişle geniş bir coğrafya inşa etmeyi ifade 

etmektedir. Kavram bir hikaye kurgulanırken temel anlatının merkezi içerisinde yer 
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almayan, kendi başına bir hikaye anlatmayan ve doğrudan ana hikayeye katkı 

sağlamayan ama daha geniş ve zengin bir çerçeve sunma imkanı sağlayan yan birimlerle 

birlikte bir transmedya dünyasının yaratılışı anlamına gelir. Temel hikayeyi anlatan bir 

filme ek olarak üretilen dizileri, oyunları ve çizgi romanları dünya inşası olarak 

örneklendirebiliriz. Özellikle Harry Potter evreninde 7 temel hikaye arasında 

bulunmayan ama Harry Potter evrenindeki tüm detayları açıklamak amacıyla yaratılan 

Film Dehlizi (Film Vault) ansiklopedi serisini bu kapsamda düşünebiliriz.  

 

Ek olarak üretilen yan birimlerle birlikte bir dünya yaratmak hikayenin sanatsal 

çeşitliliğini arttıracağı gibi ekonomik olarak güçlenmesini sağlamaktadır. Bu noktada 

transmedya dünyasının başarısı evrenin genişlemesini sağlayarak ekonomik açıdan da 

sermaye sahiplerinin mutlu eden bir başarıdır.  

 

5.Dizisellik 

 

Dizisellik (seriality) ise, transmedya anlatılarında bir hikayenin bölümlere nasıl 

ayrıldığını ve birden çok platforma nasıl dağıtıldığını ifade eder. Burada önemli olan 

hikayenin anlamlı bir şekilde parçalara ayrılarak yayılmasıdır. Hikayeyi tek bir iletişim 

kanalı yerine parçalara bölerek farklı iletişim kanalları ile anlatmak aynı zamanda 

evrenin geri kalanının merak edilmesine yol açacak ve izleyicilerde diğer kanallarda 

bulunan hikayenin devamı olan metinleri de araştırma isteği uyandıracaktır. Farklı 

kanallar üzerinden anlatılan transmedya anlatısı sanatsal çeşitliliği arttırdığı gibi 

transmedya evreninin genişlemesini sağlayarak ekonomik açıdan da kazancının 

artmasını sağlayacaktır. 
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6. Öznellik 

 

Jenkins’in ilkelerinden bir diğeri ise öznellik (subjectivity), bir transmedya 

hikayesinin anlatılmasında farklı karakterlerin bakış açılarının da sunulmasını ifade 

etmektedir. Bu özellik ile anlatılmak istenen merkez bakış açısının yanı sıra farklı bakış 

açılarının da görülmesini sağlayarak hikayeyi çeşitlendirmek ve daha geniş 

perspektiften sunmaktır. Hem çeşitliliğin hem de ikincil ve üçüncül karakterlerin farklı 

bakış açılarının anlatıldığı bu durum tipik olarak kahramanın hikayesini anlatıldığı 

yerden farklı bir platformda gerçekleşir. Ayrıca merkez hikaye ve hikayedeki farklı 

karakterler açısından hikayenin anlatılmasının yanı sıra hayran kurgularını da 

izleyicilerin benimsedikleri karakterlere özel olarak üretilen öznel anlatılar olduğu 

varsayıldığında hayran kurgularını da öznellik çerçevesinde değerlendirebiliriz. 

 

7. Performans 

 

Son olarak performans (performance) ilkesi ise, transmedya uygulamalarında 

hayranların/okuyucuların transmedya hikaye dünyasına kendi ürünlerini üreterek 

katkıda bulunmasını temsil etmektedir. Transmedya uygulamalarında sunulan farklı 

içerikler evreni genişletebilmek üzere yapılırken aynı zamanda her zaman okuyucuların 

ilgisini canlı tutmak için de yapılmaktadır. Bu bağlamda okuyucuların da evreni 

genişletmek amacıyla ürettikleri ürünler okuyucunun transmedya uygulamasına olan 

hevesini gözler önüne serip anlatıya katkıda bulunurken aynı zamanda transmedya 

uygulamasına karşı okuyucu sadakatini arttırmaktadır. 
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2.4.2. Yakınsama Kültürü 

 

Teknolojinin son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde gelişmesi günümüzde dijital 

dönüşüm sürecini kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Sanayi, biyoloji, ekonomi gibi pek çok 

alanı etkileyen dijital dönüşüm yeni iletişim teknolojilerini de derinden etkilemiştir. Bu 

dönüşüm medya ortamının şekillenmesini ve dijitalleşmesini sağlayan en önemli olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşme süreci; medya sektöründeki üretim ve 

dağıtım şeklini, izleyicilerle kurulan iletişimin çeşidini de dahil olmak üzere pek çok 

alanı etkileyerek medya sektörünü çok yönlü ve etkileşimli bir yapı haline getirmiştir. 

Medya sektörünün geçirdiği bu dönüşümü ve yeni hareketli yapıyı ‘yakınsama’ kavramı 

ile açıklamak mümkündür. İngilizce’de convergence olarak kullanılan kavram 

Türkçe’ye ‘yakınsama’ olarak çevrilmekte ve teknolojik gelişmelerle birlikte teknolojik 

aletler arasındaki örtüşme olarak ifade edilebilmektedir. Teknolojik dönüşüm içerisinde 

medya sektöründeki teknolojilerin kendi aralarındaki sınırlarının bulanıklaşması, 

teknolojik aletlerin birbirlerinin görevini yerine getirebiliyor olması veya bir 

teknolojinin diğer teknolojinin yerine geçiyor olması yakınsama süreci ile açıklanabilir. 

Bolin’in tanımıyla yakınsama; farklı medya teknolojilerinin birbiriyle harmanlanması 

veya birleştirilmesi olarak ifade edilebilir (Bolin, 2007). 

 

İletişim teknolojileri alanında yakınsama kavramı ilk kez 1983 yılında Ithiel de 

Sola Pool’un Technologies of Freedom tarafından kullanılmıştır. Pool yayınladığı 

eserde; posta, telefon ve telgraf gibi iletişim araçları ile radyo ve televizyon gibi kitle 

iletişim araçlarını karşılaştırarak geçmişte tek ve ayrı ayrı platformlar aracılığıyla 

verilen hizmetlerin günümüzde birbirlerine yakınlaştığını savunmuştur. Medya araçları 

arasındaki keskin sınırların bulanıklaşması ve farklı medya platformları arasındaki 
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sınırların birbiriyle iç içe geçmesini de yakınsama kavramı olarak açıklamıştır (1983: 

23). 

 

1980’lerden sonra bireysel bilgisayarların ve akıllı telefonların da hayatımıza 

girmesiyle beraber dijitalleşme süreci hız kazanmış bilgi kolay erişilebilir, taşınabilir ve 

yayılabilir olmaya başlamıştır. Bolin, bu sayede bilginin de akışkan ve özgürleştirici 

tarafının ortaya çıktığını belirtmiş; bilginin üretim, dağıtım ve alım şekillerinin 

dönüşümü ile birlikte müzik, fotoğrafçılık ve sinema gibi hayatın her alanında bunun 

yansımalarının ortaya çıktığını dile getirmiştir (2007: 240).  

 

Hem medya araçlarındaki hem de medya sektöründeki bu akışkanlık medya 

üreticilerini, ürünlerini izleyen kitleye aktarmada yeni yollar aramaya yöneltmiştir. Yeni 

yollardan biri ise şüphesiz ki Jenkins’in transmedya hikayeciliği olarak isimlendirdiği 

kavramdır. Jenkins transmedya hikayeciliğini temellendirdiği kavramlardan biri olan 

yakınsama kavramını ‘çoklu medya fonksiyonlarını aynı cihaz içerisinde bir araya 

getiren teknolojik süreç’ olarak tanımlamış aynı zamanda kavramın sadece teknolojik 

bir süreç değil aynı zamanda tüketiciye dağınık medya içerikleri arasında bağlantı 

kurmaya teşvik eden kültürel bir süreç olduğunu dile getirmiştir. Jenkins’e göre 

yakınsama teknolojik, ekonomik, sosyal ya da organik, kültürel ve global olmak üzere 5 

farklı açıdan ele alınmalıdır. Bu nedenle pek çok farklı boyutla ele alınabilen yakınsama 

süreci, ne kadar ilerlemiş olursa olsun sadece kitle iletişim araçları aracılığıyla değil 

aynı zamanda tüketicilerin zihinlerinde diğer tüketicilerle deneyimledikleri sosyal 

etkileşimlerle de meydana meydana gelir (Jenkins, 2006: 3). Bu noktada yakınsama 

kültürü ile beraber etkileşimin yarattığı katılımcı bir kültürden bahsedilebilir.  
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2.4.3. Katılımcı Kültür 

 

Dijital dönüşüm ile beraber yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi beraberinde 

yakınsama kültürü gibi pek çok kavramın da ortaya çıkmasını sağlamıştır. O 

kavramlardan biri olan katılımcı kültür, medyayı tüketen kişilerin web 1.0’daki gibi 

pasif konumdan çıkıp web 2.0 ile birlikte gelişen teknolojiyle beraber aktif üretici 

konumuna geçmesini tanımlamaktadır. Medya yakınsaması ile katılımcı kültürü birlikte 

ele alan Guynes ve Hassler medya yakınsama kavramını; yeni iletişim teknolojilerinin 

üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarındaki dijital dönüşümü ile birbirlerine yakınlaşması 

olarak ele alırken katılımcı kültürü ise; medya üreticileri ve tüketicileri arasındaki 

katılımı içeren ilişki olarak açıklamıştır (2018: 3).  

 

Günümüzde değişen iletişim ortamında medya yakınsaması ile birlikte bireylerin 

sadece tüketici durumunda kalmayıp içerik üretimine ve dağıtımına katkı sağlayarak 

daha aktif olma eğilimi ile açıklanabilen katılımcı kültür kavramı için Jenkins, daha 

ulaşılabilir ve erişilebilir teknolojiler kullanarak kullanıcıların oluşturduğu içerikler ile 

medya endüstrisindeki üreticiler arasındaki bağlantıyı ve aynı zamanda ana üretici ile 

içerik üreten tüketici arasındaki güç ilişkilerindeki değişimi de anlamlandırmaya 

çalışmıştır. (Jenkins, 2006: 290). Buradan yola çıkarak Jenkins katılımcı kültürün 

kullanıcıların aktif olarak yeni içerikler üretme ve ürettikleri bu içeriklerin yayılımını 

sağladıkları bir kültür yapısı olduğunu söylemektedir (Jenkins, 2006: 96). Medya 

yakınsaması katılımcı kültürün doğmasına yol açarak kullanıcıların da medya içeriği 

üretmesine olanak sağlayan araçlar sunmuştur. Nitekim bu durum medya şirketleri 

açısından düşük maliyetli içerikler elde ederek bu içerikleri kullanma gibi durumlara da 

yol açmıştır (Jenkins, 2001: 93).  
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Jenkins ayrıca kitabında katılımcı kültürün özelliklerini; sanatsal anlatım ve sivil 

katılıma göre daha az engele sahip olması, yaratma ve yaratılan ürünün paylaşılması 

için teşvik edici olması, bir tür gayri-resmi danışmanlık ile deneyimli kişilerin 

deneyimsiz kişilere bildiklerini aktarması, üyelerin katkılarının önemli olduğuna 

inanılması ve son olarak da üyelerin birbirleriyle belli bir dereceye kadar sosyal bağ 

hissetmesi (en azından yaratılan ürünler için başka insanların ne düşündüğünün 

önemsenilmesi) olarak sıralamıştır (2009: 5-6).  

 

Özellikle son on yılda internetin ve sosyal medyanın gelişimi ile beraber katılımcı 

kültür kavramı gözle görülür bir şekilde artmaya başlamıştır. Kullanıcılar sosyal medya 

ile beraber medya sektörüne dair herhangi bir şey izlediklerinde bile sadece izlemekle 

yetinmeyip aynı zamanda sosyal medya üzerinden bir yorum yaparak, bir fotoğraf/video 

çekerek, bir bağlantıyı tweet atarak veya bir ürün üreterek içeriğe katkı sağlamakta ve 

katılımın bir parçası olmaktadırlar (Tenderich, 2014: 26).  Özetle diledikleri yerden 

girebildikleri internet ile sokakta, evde veya işteyken bile içerik üretebilir duruma 

gelmeleri, kullanıcıların anlatılan hikayeye doğru çekilerek hikayenin bir parçası olma 

isteği aynı zamanda çift yönlü iletişimle hayran kültürünün de oluşmasını sağlayarak 

transmedya hikâyeciliğinin ve stratejilerinin gelişmesinde rol oynamaktadır. 

 

2.4.4. Hayran Kültürü 

 

Medya yakınsaması ile beraber katılımcı kültürün oluşması beraberinde daha 

yoğun bir katılımın gerçekleştiği hayran (fan) kültürü açıklamayı gerekli görmektedir. 

Transmedya hikâyeciliği için önemli olan faktörler arasında olan hayran kültürü her 

geçen gün gelişen teknoloji ve sosyal medya ile beraber medyanın içinde daha fazla yer 

edinmeye başlamıştır.   
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Web 2.0 ve yeni iletişim teknolojileri ile ürünlere yorum yaparak, paylaşarak, 

video/fotoğraf çekerek yeniden üretim fırsatı yakalayan katılımcı kültürdeki grupların 

yeniden üretim işlemlerine fan üretimi denmektedir. Katılımcıların fanlara dönüşmesi 

de belirli bir markaya veya kişiye olan sadakati ile katılım sergilediğinde 

gerçekleşmektedir. Buradan yola çıkarak hayran kültürü; aktif üretici durumunda olan 

kullanıcıların kendi üretim ve dağıtım sistemleri ile ortaya koydukları gayrı-resmi 

ürünleri temsil etmektedir (Lewis, 1992: 30).  

 

Katılımcı kültür ile hayran kültürünün farkını sadakat kavramı ile tanımlamak 

mümkündür. Fanlar sadakatini duydukları kişiler, markalar ve ürünlerle ilgili katılım 

sergilemek ve yeniden üretim gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle hayran kültürü 

transmedya hikayeciliği açısından önemli görülmektedir. Yaratılan hikayeye bağlanan 

ve sadık olan hayranlar sayesinde hikaye çok farklı ve geniş kitlelere ulaşabilir ve 

hikayenin devamı katılım ile sağlanabilir. Hikaye çerçevesinde üretilen franchise 

ürünler, hikayenin sosyal medyada aktif kullanılması ile yaratılan etkileşim fırsatı 

hayran kültürü için tam aranılan durumlardır. Bu sayede hayranlar hikayenin içerisine 

daha kolay girerek hikayenin içeriğine katkı sağlamaya başlar ve katılım kolaylaşır.  

 

Jenkins, transmedya hikâyeciliğinin yapı taşlarının oluşmasında birden çok unsur 

olduğunu dile getirirken bu unsurlardan bir tanesinin de katılımcı kültür yapısı ile 

birlikte hayran kültürü olduğunu söylemiştir. Çünkü hayranların ve katılımcıların 

üretilen içeriklere katkı sağlaması yaratılan hikayenin yayılımı için önem taşımaktadır 

(Jenkins, 2006: 96). 
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2.4.5. Kolektif Zeka 

 

Literatürde ilk defa Pierre Levy tarafından kullanılan collective intelligence 

Türkçe’ye kolektif zeka olarak olarak çevrilmiştir. Levy (1999) kolektif zekayı; küresel 

olarak yayılan, devamlı bir şekilde geliştirilmeye açık, gerçek zamanlı olarak uyum 

içinde çalışılabilen ve yeteneklerin etkin bir şekilde kullanılmasıyla sonuçlanan bir zeka 

biçimi olarak tanımlamaktadır. Levy’e göre ‘‘kimse her şeyi bilmez, herkes bir şeyler 

bilebilir ve tüm bilgi insanlığın içinde karışık halde bulunur.’’ Buradan yola çıkarak 

toplumdaki kişilerin her şeyi bilemeyeceğini ancak herkesin bildiği farklı bilgilerle 

bütünleşik bir hafızanın oluşturulabileceğini bunun da kolektif zekaya yol açtığı 

çıkarımında bulunabiliriz. Aynı konu ile ilgilenen insanların tek başlarına yapamayacağı 

şeyleri güçlerini birleştirerek iş birliğiyle gerçekleştirmeye çalışmasını giderek büyüyen 

bir bilgi sistemi oluşturmasını kolektif zeka ile açıklayabiliriz (McIntyre’den aktaran 

Karcı, 2018). Başka bir ifadeyle kolektif zekayı, bir grubun içindeki farklı 

uzmanlıklarda olan insanların bilgi düzeyinde güçlerini birleştirmesi olarak tanımlamak 

mümkündür. 

 

Levy’ın kolektif zekayı tanımladığı yıllardan günümüze kadar kavramın derinliği 

yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi, iletişim ağının kuvvetlenmesi ile birlikte 

artmıştır. Çevrimiçi katılımın arttığı internette wiki, blog, video kanalı ya da sosyal 

medya kullanıcı hesapları gibi ağlarla kolektif zekanın genişleyip yayılmasına sebep 

olmuştur. Kolektif zekaya örnek olarak verilebilecek en iyi sistem Google’dır. 

Google’da farklı amaçlarla bir araya gelip internet siteleri oluşturan dünyanın her bir 

yerinden milyonlarca insanın katılımıyla sanal ortamda kolektif zeka oluşmaktadır 

(Kucur, 2018). Türkiye’den örnek vermek gerekirse Ekşi Sözlük de binlerce insanın bir 
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konu hakkında bilgilerini ve fikirlerini bir başlık altında dile getirdiği katılımcı kültürün 

yer aldığı bir kolektif zekadır.  

 

Jenkins ise Levy’ın tanımından yola çıkarak kolektif zekayı transmedya 

hikayeciliğini açıklamak amacıyla kullanmış ve Convergence Culture kitabında 

Amerika’da reyting rekorları kıran Survivor programının gizli bilgileri sıkı takipçileri 

olan fan grupları tarafından spoiler edilmeye çalışılması, başka bir ifadeyle şifresinin 

çözülmeye çalışılması üzerinden açıklamıştır. Programdan yola çıkarak Jenkins 

katılımcı kültür ile fan gruplarının programda verilen bilgilerle yetinmeyip kendilerinin 

de programa dair bilinmeyenleri öğrenmeye çalışması ve kendi aralarında öğrendikleri 

bilgileri paylaşarak bir bilgi havuzuna dönüştürmesini paylaşılan kolektif bilgiyi 

oluşturduğunu dile getirmiştir (Jenkins, 2006: 25-59). Bu örnekten yola çıkarak 

Jenkins’in kolektif zekayı, web 2.0 ile birlikte katılımcı kültürün alt yapısını oluşturarak 

medyayı besleyen alternatif bir kaynak olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle 

bilgilerin paylaşımının kolektif bir süreç haline gelmesi transmedyanın kavramının 

oluşmasını sağlayan etmenlerden biri olarak görülmektedir. 

 

2.4.6. Yayılabilirlik 

 

Transmedya için anlamlı olan bir başka kavram ise Jenkins tarafından 

spreadability veya spreadable media olarak tanımlanan Türkçesi yayılabilirlik/ 

yayılabilir medya, medya içeriğinin yayılabilir olma özelliğini anlatan kavramdır 

(Jenkins, 2009). ‘‘Yayılmazsa ölür!’’ söylemi merkezinde tanımlanan kavram 

pazarlama ve reklamcılık literatüründe medyanın yayılabilirliği denildiğinde akıllara 

gelen viral pazarlama teriminden farklı temeller üzerine inşa edilmiştir. 
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Viral pazarlama olarak adlandırılan terim bir içeriğin popüler olması için kişilerin 

arkadaşlarına tavsiye etmesi, içeriğin yüzbinlerce kez izlenmesi ve orijinal fikrin sürekli 

olarak tekrar edilerek paylaşılması ile açıklanabilir ancak yayılabilirlik kavramında 

tüketiciler medya içeriğinin dolaşımını şekillendirerek içeriğin anlamları genişletir ve 

markalara beklenmedik yeni pazarlar açmayı hedefler. Yayılabilir model; içeriklerin 

doğrudan kopyalanmasını vurgulamak yerine, medya içeriğinin yeniden kullanılmasının 

ve dönüştürülmesinin değer kattığını savunarak medya içeriğinin çeşitli kullanım 

bağlamlarına göre yerelleştirilmesine izin verdiğini varsayar (Jenkins, 2009). Modelde 

bireyler anlamlı buldukları içerikleri doğrudan iletmek yerine kendileri de katkıda 

bulunduğu için aslında transmedyanın kolektif zekası ve katılımcı kültürü ile paralel bir 

şekilde katkı sağlarlar (Tenderich, 2014). Buradan hareketle yayılabilirlik kavramının, 

dağıtım üzerinde merkezi kontrolü vurgulayan ve mesajın orijinalliğini sürdürmeye 

çalışan viral pazarlama kavramına karşıt olarak geliştirildiğini söylemek mümkündür. 

 

İnsanların, ilgi çekici olduğu sürece; doğru veya kurgusal, ciddi veya komik, 

ilham verici veya kışkırtıcı, eğlenceli veya düşündürücü olabilecek hikayelerle 

ilgilendiği varsayıldığında anlatılacak olan hikayenin veya içeriğin de anlamlı ve 

duygusal olarak çekici olması gerekmektedir (Tenderich, 2014). Bu nedenle transmedya 

hikayeciliğinde üretilen içeriklerin insanların katkı sağlayabileceği ve etkileşimde 

bulunabileceği içerikler olması önem taşımaktadır.  
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Özetle kişilerin içeriklere katılabilir olması ve medya tarafından üretilen içerikleri 

şekillendirerek yayılmasını sağlama özelliği ile transmedya hikayeciliğini geleneksel tek 

yönlü pazarlama iletişiminden ayıran anahtar kavramlardan biridir.  

 

2.4.7. Hikaye Anlatımı 

 

Hikâye anlatımı insanların kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan bir araç, 

tecrübelerini aktarabildiği bir yol ve kültürel farklılıklar ile sosyal değerleri 

öğretebilmek için yaratılan bir ortam olarak tanımlanmaktadır (Keaise, 2014: 53). 

Hikaye anlatımını transmedya kavramı ile birlikte ele alan Jenkins de transmedya 

hikayeciliğini birçok medya aracını kullanarak bir hikayenin anlatılması olarak 

tanımlamış ve tek bir medya platformu ile anlatılamayacak kadar geniş hikayeler 

özelinde transmedya hikayeciliğinin farklı medyaları birleştirmesi ile bir anlatı yapısının 

temelini oluşturduğunu dile getirmiştir (Jenkins, 2006: 95). 

 

Transmedya hikayeciliğinde kullanılan çoklu medya platformlarının her biri kendi 

içinde hikayeye değerli bir katkı sağlayacak şekilde düzenlenir ve hikayeye en iyi 

katkıyı yapacağı şekilde konumlandırılır. Örneğin Jenkins’e göre transmedya hikaye 

anlatımında bir hikaye ilk aşamada televizyon programı ile, ikinci aşamada sinema filmi 

ile ve üçüncü aşama olarak da video oyunları veya eğlence parkı ile kendi yapısını farklı 

platformlar aracılığıyla oluşturabilir. Bu anlatım tekniğinde önemli olan kullanıcıyı 

hikaye evreninin içine çekmek, hikayenin oluşum sürecine dahil etmektir. Nitekim 

gelişen medya teknolojileri ile birlikte yakınsayan medya platformlarının etkisiyle 

kullanıcılar farklı platformlar üzerinden hikayeyi takip ettiklerinde hikayenin mesajları 

daha kolay bir şekilde hedef kitleye ulaşabilmekte ve takip kolay olmaktadır. 

Kolaylaşan takip ile de kullanıcıların katılım kültürüne dahil olmasının ve hatta hayran 
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kültürünün birer parçası olmasının hikaye anlatımının gücüne bağlı olduğunu söylemek 

mümkündür. Ancak her ne kadar hikayenin bütün platformlardaki bütünlüğü önemli 

olsa da, farklı medya platformları üzerinden anlatılan hikayenin birbirinden bağımsız 

tüketildiği zaman da kullanıcıya gereken tatmini sağlamaları ve diğer medya 

platformları kullanılmadan da kullanıcının hikayeden keyif alması transmedya 

hikayeciliği açısından önemlidir (Jenkins, 2006: 96).  

 

Özellikle dijital dönüşüm içerisinde olan dünyada yeni medya teknolojilerinin 

gelişmesi ile birlikte yakınsayan medyada üretilen içerikler transmedya hikayeciliğine 

çeşitlilik ve farklı perspektifler katmaktadır. Hikayenin kullanıcılara tek bir platform 

üzerinden ulaşması yerine farklı platformlar aracılığıyla farklı yönleri ile sunulması 

kullanıcının hikayeye daha çok bağlanmasını sağlayabilmektedir. Buradan yola çıkarak 

markalar da potansiyel tüketicilerine seslenebilmek ve aralarında bir bağ oluşturabilmek 

için transmedya hikayeciliğini kendi reklamlarında kullanmaya başlamışlardır.  

 

Hegarty, reklamda hikâye kullanımını tüketici ile iletişimdeki en güçlü unsur 

olarak tanımlamıştır. Her toplumun kendi kültürünün bir parçası olarak ürettiği, ilgi 

çekmek, merak uyandırmak, öğretmek, eğlendirmek ve ikna etmek için yaratılan 

hikayeler reklamcılık alanında tüketiciyi ikna etme yolunda en basit ve etkili araçtır, bu 

nedenle pek çok marka da reklam kampanyalarında bu basit ama etkili olan aracı 

kullanmaktadır (2014: 103). Dolayısıyla markaların da kampanyalarında transmedya 

hikaye anlatımından yararlanmasının hedef kitleyi farklı medya platformlarından 

yakalayıp yakınsama kültürü ile birlikte onları birer katılımcı haline getirip tüketici ile 

arasında bağ kurmasının mantıksal bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.  
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2.4.8. Bağımsızlık ve Devamlılık 

 

 

Transmedya hikayeciliğinde farklı medya ve dil kullanımı, her bir medya 

platformunun kendine has, benzersiz özelliklerini sergilemesini sağlayarak platformların 

her seferinde hikayeye katkıda bulunmasını destekler. Böylece farklı medyalar 

üzerinden anlatılan hikayeyle birlikte transmedya evreninin genişler (Scolari, 2009). 

Buradan yola çıkarak farklı medya platformlarındaki hikaye akışını daha kapsamlı 

şekilde tanımlamak gerekir. 

 

Pratten’e göre hikaye dünyaları, karakterler, yerler veya nesneler, zaman dilimi 

hakkında bilgiler veren hikayelerin birleşimi ile oluşur. Hikaye dünyası, hikayeleri 

desteklemek için temel sağlayan bir dünyanın yaratılmasıdır. Dünya içerisindeki 

hikayeler hem yapıları gereği kendi anlatı yapılarına ihtiyaç duyarken, hem de yer 

aldıkları ve bağlı oldukları dünya içerisinde kendi varlıklarını oluşturarak birbirleri ile 

bağlantı kurarlar. Dolayısıyla transmedya hikayeciliğinde de belirli bir hikaye dünyasına 

ait olan hikayeler kendi içlerinde bağımsız ancak birbirleriyle devamlılık oluşturacak 

şekilde hareket ederken hikaye evreninin yaratılmasına katkıda bulunurlar.  

 

Buradan hareketle transmedya evrenindeki hikayelerin, farklı platformlara 

bölünerek ve her platformda başka bir hikaye diliminin kendi kurgusuyla birlikte 

anlatılmasını bağımsızlık kavramı ile açıklayabiliriz. Devamlılık kavramı ile de farklı 

medya platformlarında anlatılarını devam ettiren hikayelerin bir bütünlük oluşturması 

ve hikaye evrenine katkı sağlayabilmesi anlatılmaktadır. Karcı’ya göre bir transmedya 

metninde var olması planlanan içeriklerin her biri hem tek başlarına var olabilmeli hem 

de tüm hikayeye, dolayısıyla da hikaye evrenin oluşmasına yardımcı olmalıdır (Karcı, 

2018: 126).  
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Özetlemek gerekirse transmedya hikayeciliğinde bağımsızlık, hikayelerin 

birbirinden bağımsız ve kopuk kopuk olarak anlatılmasını değil bağımsız medya 

platformlarını temsil etmektedir. Devamlılık ise bağımsız platformlarda anlatılan 

hikayelerin belirli bir harmoni ve bütünlüğünün olması ile ilgili olarak devam edebilme 

özelliğidir. 

 
 

 

2.5. TRANSMEDYA İLE MARKA İLİŞKİSİ 

 

Günümüzde markaların yalnızca supermarket veya mağazalardaki ürünlerden 

ibaret olmadığı ve hayranlarıyla özel bir etkileşim kurarak bağ yaratabildiği 

düşünüldüğünde; markaların hedef kitlelerine ulaşabilmesi, kendilerini tanıtabilmesi ve 

hayranlarıyla iletişim kurabilmesi için çeşitli ürün, hizmet veya marka deneyimi 

uygulamalarını hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu anlamda, kuruluşların markalarının 

tanıtımlarını çeşitli araçlar ile yaparak daha büyük ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için 

önünde faydalanabileceği en önemli stratejilerden biri ise transmedya hikayeciliğidir 

(Robideaux ve Robideaux, 2012: 48).   

 

Jenkins tarafından 2003 yılında ilk ortaya atıldığında sinema, oyun ve kitaplar 

üzerinden örneklendirilen transmedya, son yıllarda hikâyenin gücünü de arkasına alarak 

reklam ve pazarlama alanında da markalar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

Transmedya hikayeciliği; tüketici ile marka arasında diyalog kurarak daha farklı ve 

uzun süreli iletişim ortamı oluşturmaktadır (Aktan, 2018: 31). Buckner ve Rutledge’ye 

göre hikâye anlatımının transmedya anlatımı ile farklı bir boyut kazanması özellikle son 

yıllarda reklamcılık, halkla ilişkiler, marka yönetimi ve pazarlama gibi birçok alanda 
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başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Geleneksel pazarlama ve markalaşma stratejileri artık 

eskisi gibi başarıya ulaşıp yayılmadığı günümüzde, şirketler paydaşlarına söylemek 

istediklerini yeni iletişim kanalları aracılığıyla dile getirmektedirler. Ek olarak 

paydaşların katılımı için yeni katılım stratejileri belirlemektedirler. Bu noktada, 

markaların birer pazarlama stratejisi olarak kullandığı transmedya; potansiyel 

müşterileri, müşteri haline getirmek, hayranları ise birer marka savunucusu haline 

getirmek için uğraşır. Geleneksel pazarlama stratejilerinden farklı olarak transmedya 

hikayeciliğinde, alıcı ve satıcı zıt taraflarda değil, aynı tarafta buluşur, beraber katılım 

ve etkileşim ile ortak bir paydada konumlanır (2011: 2). Dolayısıyla markaların 

hikayelerini anlatış biçimi olarak transmedya hikayeciliği, geleneksel hikayecilikten 

farklı olarak tek bir mecrada var olmaktan ziyade birkaç mecrayı bir hikâyenin 

bütününü oluşturacak şekilde kullanılır. Tüketicinin katılımı ve etkileşimiyle ilerleyen 

transmedya hikayeciliğinde tek bir mecra değil, 360 derecelik bir pazarlama stratejisi ve 

iletişim kampanyası ile devam ederek birkaç platform üzerinden çoklu mecralar 

yaratılır.  

  

Markaların yeni pazarlama stratejileri kapsamında transmedya hikayeciliğinin 

kullanılması transmedya markalaşmasının temelini oluşturmaktadır. 20.yüzyıldaki 

pazarlama stratejileri artık günümüzde eskiden olduğu gibi tüketicileri aynı şiddetle 

etkileyememekte, şirketlerin yaptıkları reklam harcamaları çoğu zaman boşa 

gitmektedir. Geçmiş dönemin reklam stratejileri ve satış taktikleri artık doyuma 

ulaşmıştır. Bu nedenle transmedya markalaşması ile eski, etkisiz ve gereksiz marka 

mesajlarına boğulmadan paydaşları harekete geçirmek ve paydaşların katılımı teşvik 

etmek hedeflenmektedir. Burada söz konusu olan katılım; marka veya diğer kitle 
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üyeleriyle doğrudan etkileşim, içerik oluşturma hatta hikâyenin kendisinin bir parçası 

olma eğilimidir. Tam bu noktada transmedya markalaşmasını tanımlamak yerinde 

olacaktır. 

 

Tenderich ve Williams yakın yıllarda transmedya markalaşmasını; karşılıklı ve 

etkileyici bir marka deneyimi yaratmak amacından yola çıkarak marka hakkındaki 

bilginin çeşitli kanallar üzerinden her bir kanalın kümülatif bilgiye ayrı katkı sağlayacak 

şekilde pay edilen bütünleşik bir hikaye anlatısı olarak kullanıcıya sunulduğu bir 

iletişim süreci olarak tanımlamışlardır (Williams, 2013: 18; Tenderich, 2014: 16). 

Bütünsel bir iletişim paketi süreci olarak geleneksel marka stratejilerine bir alternatif 

olarak sunulan transmedya markalaşması, gereksiz marka mesajları ile tüketicileri 

rahatsız etmek yerine tüketicileri kendine çekme stratejisine dayanmaktadır. 

Transmedya markalaşması ile tüketicinin doğrudan sürece katılımı sağlanarak hem 

markayla hem de diğer tüketicilerle diyalog kurularak etkileşim sağlanmakta, tüketici 

tek başına içerik oluşturup doğrudan hikayeye katkı sağlayabilmekte ve dahası tüketici 

marka hikayesinin bir parçası haline gelebilmektedir (Tenderich, 2014: 16-18). 

Tüketicinin interaktif bir şekilde katılımıyla beraber bir hikaye dünyasının birden fazla 

medya platformu kullanılarak genişlemesini öngören transmedya, günümüzde birçok 

markanın iletişim stratejilerinin uygulandığı kampanyaların temelini oluşturmaya 

başlamıştır (Gümüş, 2019: 176).  

  

Robideaux ve Robideaux Nisan 2012 tarihli Innovative Marketing dergisinde 

yayınlanan Convergent Storytelling As Promotion: A model for Brand Engagement and 

Equity adlı makalesinde yakınsama hikayeciliği (convergent storytelling) şemasıyla 
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transmedya hikayeciliğini anlatmışlardır. Onlara göre markalaşma süreci içerisinde ürün 

yaşam döngüsüne transmedya hikayeciliğinin entegre edilmesinde aslında tek bir giriş 

yoktur. Çünkü transmedya farklı tüketici gruplarına farklı iletişim bağlantılarıyla hitap 

ederek hedef kitlenin içerisindeki tüketiciye birçok giriş noktası sunar. Böylece 

tüketiciler hikayeye tek bir giriş noktası aracılığıyla girmez, istedikleri bir platformdan 

başlayarak diğer bir platforma geçiş yapabilirler (Robideaux ve Robideaux, 2012: 49). 

Başka bir ifadeyle markalar her bir farklı tüketici grubunu farklı platformlardan 

yakalayarak hikâyeyi anlatır ve zengin bir anlatı oluşturur. 

 

Aynı makalede yakınsama hikayeciliği ile marka değeri arasındaki bağlantı bir 

model ile açıklanmıştır. Modele göre alternatif pazarlama stratejilerinin yanı sıra çoklu 

medya platformları ve sanal veya yüz yüze iletişim gibi iletişim türlerinin yakınsama 

hikayeciliği aracılığıyla marka bağlılığını, marka sadakatini, marka tutkusunu 

etkilemektedir. Modelde en son bütün stratejiler marka denkliğinde bir araya 

gelmektedir (2012: 51). 

  

Başka bir deyişle, hikâye ile beraber transmedya kullanımı anlatıya iyi düzeyde 

katkıda bulunur ve hedef tüketiciye ulaşmak için verimli bir yol bulunur. Markalar ve 

pazarlamacılar için hedef ve stratejinin yaratacağı marka ile tüketici arasındaki duygusal 

bağı yakalamak amacıyla geleneksel marka stratejileri ile beraber transmedya 

markalaşmasına önemli bir gözle bakılması gerekir. 
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2.6. TRANSMEDYA HİKAYECİLİĞİ ve MARKALAŞMASI ÖRNEKLERİ 

 

Transmedya hikayeciliği ve markalaşmasını daha iyi anlamak için özellikle 

yayıncılık, sinema ve reklam sektöründe gerçekleştirilen örnek çalışmaları incelemek 

tezin daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlayacaktır. Transmedya hikayeciliği açısından 

bakıldığında ele alınan örnekler gerek hikayenin farklı mecralar aracılığıyla anlatılması, 

gerekse de katılımcı kültürünün yaratılmasıyla birlikte genişleyen hikaye evreninde 

transmedyanın nasıl kullanıldığını açıklamayı hedeflemektedir. Başlık altında özellikle 

hem günümüzde her geçen gün genişleyen evreniyle birlikte popülerliği gün geçtikçe 

artan ve transmedya hikayeciliği açısından zengin içerikler sunmaya devam eden Harry 

Potter ve Marvel evrenleri hem de dünyadan ve Türkiye’den başarıya ulaşmış 

transmedya markalaşma kampanyaları olarak görülen Angry Birds ve Doritos Akademi 

kampanyaları kısaca ele alınacaktır. 

 

2.6.1. Harry Potter  

 

Transmedya hikayeciliğinin başarılı örneklerinden biri şüphesiz ki Harry Potter 

serisidir (Scolari, 2009). İngiliz yazar J.K Rowling tarafından 1997 yılında ilk kitabın 

yazılmasıyla başlayan yedi kitaplık Harry Potter serisi insanların beğenisi karşısında 8 

Harry Potter filmi olarak sinemaya uyarlanmış ardından ise hikayenin uzantısı olarak 

Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisi filmleri yayınlanmaya başlamıştır. 

İngiltere’de 2016 yılından itibaren yine Harry Potter evreninin bir uzantısı olacak 

şekilde Harry Potter ve Lanetli Çocuk (Harry Potter and the Cursed Child) isimli 

tiyatro gösterisi sergilenmektedir. Ayrıca Harry Potter Film Dehlizi (Harry Potter The 
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Film Vault) adıyla Harry Potter filmlerinin ardındaki film yapım sırları ve detayları 12 

ciltlik bir ansiklopediye dönüştürülerek basılı medyaya giriş yapılmıştır.  

 

Tiyatro, filmler ve ansiklopediler gibi farklı platformlarda var olan evrenin ileriki 

dönemlerinde Harry Potter Playstation video oyunu çıkarılmış ve hayranlarla olan 

etkileşim arttırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca hayranların Harry Potter evrenini canlı olarak 

deneyimleyebilmeleri için Universal Studios tarafından dünyanın birkaç yerine Harry 

Potter tema parkları açılmıştır. Evrenin hayranlar tarafından deneyimlenmesi, lisanslı 

ürünlerin satın alınması hem daha geniş kitlelere ulaşması hem de hayran ve Harry 

Potter arasındaki bağın kuvvetlenmesi, içeriğin yeniden üretilmesi açısından büyük 

öneme sahiptir. Son olarak Harry Potter evreni ile hayranları bir araya getiren ve 

kişilerin de hikayeye dahil olmasını sağlayan adım ise Pottermore fikri olmuştur. Online 

bir web sitesi olarak başlayan eski adıyla Pottermore, yeni adıyla Wizarding World 

hareketi Harry Potter seven kişilere o evrene dahil olabilecekleri bir alan açmıştır. 

  

J.K.Rowling’in yazıları veya markaların Harry Potter evrenine dahil olma çabaları 

dışında özellikle transmedya hikayeciliği anlamında hayranların da hikayeye dahil 

olmasını sağlayan en önemli durum bu evren özelinde yaratılan hayran yapımı filmler 

olmuştur. Hayranların sadece tüketici değil aynı zamanda üretici konumuna geldiği bu 

filmler, orijinal hikâyelerde anlatılmayan ve akıllarda kalan soru işaretlerini gidermek 

amacıyla hayranlar tarafından çekilen filmlerde tüketici hikayede aktif bir konuma 

gelmiştir. Hayran filmlerinin yanı sıra Harry Potter evreninde kurgulanan Quidditch 

isimli bir oyunun gerçek hayata uyarlanması ve hatta bunun üzerine takımlar kurulup 
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yarışmalar yapılması da kurgu bir spor dalının, hayranlar tarafından nasıl 

benimsendiğini ve yeniden üretilerek evrene katkı sağladığını söylemek mümkündür.  

 

Harry Potter evreni ile ilgili olarak anlatılan bütün bu özellikler hikayenin ve 

evrenin aslında ne kadar büyük olduğunu ve transmedya hikayeciliğine ne kadar 

uyduğunu kanıtlar niteliktedir.  Harry Potter evreninin oluşmasında neredeyse her mecra 

ve her bir hayran hikayede bir rol oynamakta ve katkı sağlamaktadır. Bu nedenle 

günümüzde de hikaye derinleşmekte ve Harry Potter evreninin genişlemesi devam 

etmektedir. 

 

2.6.2. Marvel  

 

Transmedya hikaye anlatımında başarılı olan bir diğer örnek ise Marvel Sinematik 

Evreni’dir. 1939 yılında Timely Comics ismiyle açılan ve aslında bir çizgi roman şirketi 

olan Marvel 1900’lü yılların sonunda kadar çizgi roman sektöründen devam etmiştir. 

Ancak hedef kitlesindeki ilginin git gide sinemaya ve televizyona kaymasıyla birlikte 

Marvel da çizgi romandaki karakterlerini sinemaya uyarlamaya başlamış ve 2008 

yılında transmedya hikaye anlatısına konu olacak olan Marvel Sinematik Evreni’ni 

oluşturmaya başlamıştır. Sinematik evrenini zamansal olarak 5 evreden oluşturan 

Marvel, bu evreye sinema filmleri, yeni hikaye ve karakter tanıtımı için televizyon ve 

internet dizileri, filmlerdeki ve dizilerdeki bazı boşlukları ve merak edilen detayları 

açıklamak amaçlı kısa filmler ve hem evrenin içerisindeki boşlukları doldurarak 

metinlerarası bir bütünlük sağlamak hem de yeni üretilecek olan hikayelere zeminler 

hazırlamak amacıyla çizgi filmler gibi pek çok üretim sığdırmıştır. Buradan yola çıkarak 



 

103 
 

Marvel’ın bu transmedya stratejisi ile her türlü platformdan hedef kitlesine ulaşarak 

izleyici sayısını arttırmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Ayrıca filmler, kısa 

filmler, diziler ve çizgi filmler arası geçişin bu kadar fazla olduğu Marvel sinematik 

evreninde transmedya anlatısı olarak medyalararası geçişkenliğin önemli bir noktadadır. 

 

Marvel sinematik evreninde, işin içine oyun, lisanslı ürünler, sosyal medya ve 

tema parkların da girmesiyle birlikte iletişim, etkileşimli ve çift taraflı olmaya 

başlamıştır. Marvel; tablet, mobil cihaz, playstation, bilgisayar gibi farklı mecralar için 

farklı niteliklerde oyunlar yaratarak hayranların evren ile daha çok etkileşimde olmasını 

sağlamaya çalışmıştır. Ayrıca lisanslı ürünler piyasaya sürerek izleyicilerin evrene olan 

ilgisinin sürdürülebilmesini amaçlamış ve yeni gelen her bir karaktere özel ürünler 

üreterek hayranlar ile evren arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi hedeflemiştir. 

Transmedya hikayeciliğinin katılım kültürü ile bağdaşan bu özelliği ile hayran-karakter 

arasında etkileşim artmakta, hayranın hikayeye olan bağlılığı artmakta ve dolayısıyla da 

hikayeye katılım artmaktadır.  

 

2021 yılında Avenger Campus ismiyle Disneyland’de açılan Marvel tema parkı da 

hayranların hem hayranların unutulmaz bir deneyim yaşamalarını sağlamak hem de 

hayranların hikayelere olan bağlılığını kuvvetlendirmek için amacıyla yaratılmıştır. 

Özellikle Jenkins’in transmedya hikayeciliği boyutlarından biri olarak gördüğü 

daldırılabilirlik ve çıkarılabilirlik boyutları açısından tema parkının varlığı hayranların 

çeşitli deneyimler yaşayarak hikayeye dahil olabilmesi ve kendi içeriklerini üretebilmesi 

açısından değerlendirmek mümkündür.  
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2016 yılında hayranların bir araya gelerek oluşturduğu 

www.AvengersUniverse.com isimli web sitesi, sosyal medyada kurulan fan grupları ve 

toplulukları Marvel sinematik evreni için azımsanamayacak derecede fazladır. Bu 

açıdan bakıldığında hayranların hikayeye dahil oluş çabası ve isteği tam olarak 

Marvel’ın transmedya anlatımı ile yaratmaya çalıştığı ilgiyi canlı tutma ve bağlılık ile 

örtüşmektedir.  

 

Sonuç olarak Marvel sinematik evreninin transmedyal başarısı da aslında sadece 

filmle sınırlı kalmayan ve giderek genişleyip derinleşen hikayenin izleyici ile bir 

noktadan temasa edebilmesi ve evrenin etkileşime açık yapısından kaynaklandığını 

söylemek uygun olacaktır (Keleşoğlu, 2020). 

 

2.6.3. Angry Birds  

 

Kurgusal bir oyun evreni üzerinden transmedya hikayeciliği kullanılarak yaratılan 

Angry Birds uygulama oyunu 2009 yılında Finli şirket Rovio tarafından tanıtılmıştır. 

Oyun evreni giderek genişleyen hikayesi ve farklı medya platformlarına ulaşması ile 

transmedya markalaşmasının örneklerindendir.  

 

İlk başlarda sadece IOS işletim sistemi için piyasa sürülen oyun kısa zaman sonra 

Android, MacOS, Windows gibi işletim sistemlerinde ve Playstation’da tanıtılmıştır. 

Farklı cihazlar üzerinden erişilebilir olmaya başlayan oyunun bu hamle ile hedef kitlesi 

gelişmiş ve aynı zamanda evrenin genişlemesi farklı ürün ve medya platformları 

çeşitliliğini beraberinde getirmiştir.  
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Oyunun kullanıcılar tarafından sevilmesi üzerine farklı seviyeler ve farklı 

karakterler tanıtılmaya başlanmıştır ancak şirket ilerleyen süreçte oyunun Angry Birds 

2, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Rio, Angry Birds Evolution, Bad Piggies gibi 

çeşitli versiyonlarını çıkartarak Angry Birds oyununu bir transmedya evrenine 

çevirmiştir.  

 

Oyunun evreni aynı zamanda sinema filmi, yarışmalar, iç ve dış mekan 

aktiviteleri, franchiselar, lisanslı ürünler, eğlence merkezleri, çizgi filmler, fan 

çalışmaları, karikatür dergileri ve sosyal medya gibi alanlarda da genişletilmiştir. Angry 

Birds isimli sinema filmi, Angry Birds isimli TV programı transmedya anlatısı 

açısından bakıldığında hikayenin aynı zamanda geleneksel medya da dahil olmak üzere 

farklı platformlara taşındığının bir göstergesidir. Ayrıca tüketicilerin sadece sanal 

ortamda değil, gerçek hayatta da oyunu ve kurgusal evreni deneyimleyebilmesi için 

açılan eğlence merkezleri de transmedya markalaşmanın bir başarısıdır. 

 

Günümüzde Angry Birds evrenin hikayesi; gerek mobil uygulamalarla, gerek 

çizgi film ve sinema filmleriyle, gerek sosyal medya üzerinden ve son olarak gerekse de 

karikatür kitapları ile derinleştirilmeye devam etmektedir. Özellikle kitlelerin çok 

sevdiği markalar ile iş birlikleri yapan firma farklı evrenleri birleştirerek ve iki farklı 

hedef kitle aynı çatı altında toplamaya çalışmaktadır. 

 

2.6.4. Doritos Akademi  

 

Türkiye’de yapılan başarılı transmedya reklam kampanyalarından biri olan 

‘Doritos Akademi’ kampanyası Frito-Lay şirketinin Doritos markasının Fritos cipsinin 

lansmanı için yapılan bir reklam kampanyasıdır. Kampanya transmedya markalaşması 
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ile örtüşecek şekilde çoklu platformların birbirleriyle belirli bir örgü veya bütün 

oluşturacak şekilde bağlanarak kullanılmasıyla oluşturulmuştur. 

 

18-24 yaş arası genç hedef kitleye erişmek isteyen Doritos, Doritos Akademi 

isimli sanal bir okul yaratarak hikaye evreninin temelini atmış ve sonrasında okul teması 

üzerinden kampanyayı derinleştirmiştir (Dönmez, 2015). Kampanya başlangıcında ilk 

olarak geleneksel medya kanallarından televizyon, açık hava ve radyo kullanılmış ve 

tüketiciler Doritos’un sosyal medya kanallarına yönlendirilmiştir (Öndeş, 2011). 

 

Kampanya boyunca kullanılacak olan sanal okul için www.doritosakademi.com 

adıyla kampüs ortamı yaratılmış ve bütün kampanya bu web sitesi ile takip 

edilebilmiştir. Sanal ortamda yaratılan ‘Doritos Akademi’ adlı bu kampüsün evreninde; 

rektör, öğrenciler, dersler ve sınavlar gibi gerçek dünyaya dair birçok detay yer almıştır. 

Siteye giren kullanıcılar site üzerinden bütün kampüsü gezebilmiş ve adeta sanal bir 

kampüs deneyimi yaşamışlardır.  

 

Kampanya kapsamında transmedya anlatısı çerçevesinde en çok işlenen karakter 

olan Haydar Ling karakteri ile Dailymotion gibi video paylaşım siteleri üzerinden 

online ve interaktif dersler gerçekleştirilmiştir. Karakter için aynı zamanda ‘’Haydar 

Ling Sözlüğü’ adıyla İngilizce sözlük çıkarılmış ve sosyal medya üzerinden çeşitli 

yarışmalar ile sözlük tüketicilere gönderilmiştir. Kampanya boyunca Doritos Akademi 

içerisindeki her bir karakter için de ayrıca Twitter hesabı açılmış ve karakterler böylece 

kendi Twitter hesapları üzerinden sınavlar yapabilmiştir (Dönmez, 2015). 

  

Sürekli genişleyen hikayesi ile sanal ortamda yaratılan bu eğlenceli kampanyada 

aynı zamanda gerçek hayatta da genç hedef kitle ile iletişime geçebilmek amacıyla 

http://www.doritosakademi.com/
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üniversitelerdeki fotokopicilerden alınan ders notlarının arasına Doritos Akademi’yi 

tanıtan notlar yerleştirilmiştir. Sanal ortamla sınırlı kalmayan kampanyada ayrıca gazete 

gibi basılı mecralar da kullanılmış ve hem Haydar Ling’in İngilizce Sözlüğü’nün 

tanıtımı gazetelerde de yapılmış hem de Posta Gazetesi’nin şiir köşesinde Doritos 

Akademi’nin öğretmenleri tarafından şiir yayımlanmıştır. Bu şiirler o zaman için sosyal 

medyada da ayrıca çok ses getirmiş ve viral olmuştur. Sosyal medya platformları, video 

paylaşım siteleri ve web sitesi gibi sanal ortamda süren bu kampanyanın aynı zamanda 

televizyon ve gazete gibi farklı mecralara sıçramasını transmedyal anlatı çerçevesinde 

değerlendirmek mümkündür. 

 

Kampanya süresince bir ekosistem kurulup tüketicilere bir deneyim yaşatılması ve 

tüketicilerin katılımıyla beraber hikayeye dahil olma süreci transmedya 

markalaşmasının başarıya ulaşmasındaki en önemli etken olmuştur. Geleneksel reklam 

mecraları ile başlayan reklam kampanyası, sonrasında sosyal medyaya taşınmış ve 

oradan da basılı gazetede ve fotokopi kağıtlarında devam etmiştir. Son olarak kampanya 

yine sosyal medya olacak şekilde farklı yerlerde kendini göstererek hikayesini 

anlatmıştır. Kampanya hikayesinin farklı platformlar aracılığıyla ve tüketiciyle 

etkileşimli bir şekilde anlatılması hatta tüketiciye göre hikayenin şekillendirilmesi 

transmedya markalaşması açısından önemli bir değer taşımaktadır. 

 

Transmedya markalaşması alanındaki hem sinema sektöründen hem de reklam 

sektöründen örnekleri özetleyecek olursak bu hikayeler aslında sadece bir anlatı değil 

aynı zamanda farklı medya platformlarında, farklı dillerde ve farklı alanlarda ortaya 

çıkan bütünsel bir oluşumun parçalarının farklı mecralar arası birleştirildiği bir hikaye 

evreni olduğunun altını çizmek gerekir. Bu noktadan bakılacak olursa transmedya 

hikayeciliği, özellikle medya şirketlerinin hedef kitlelerini genişletmeleri ve farklı 
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grupları da hedef kitleleri haline getirerek daha fazla kişiye ulaşmalarını sağlayan 

önemli bir yoldur (Scolari, 2009). Hatta transmedya hikaye anlatımı, farklı hedef kitleler 

için farklı giriş noktaları oluşturarak bir mülkün başka bir ifadeyle bir markanın 

potansiyel pazarını genişletebilir (Jenkins, 2006). Bu sayede daha fazla tüketiciye ulaşan 

marka, marka bilinirliği açısından önemli bir yol kat ederken potansiyel yeni tüketicileri 

ile arasında bir bağ oluşturmak için transmedya markalaşma stratejilerini uygulamaya 

devam edecektir. 

 

Sonuç olarak anlatılan örnek olaylardaki transmedya ile elde edilen başarıyı gören 

farklı markalar da birer hikaye yaratarak tüketiciyle iletişimde ve etkileşimde olarak 

satışlarını arttırma dolayısıyla marka sadakatini ve değerini yükseltme eğilimindedirler. 

Markaların bu eğilimlerinin yolu da çift taraflı etkileşimi sağlayan doğru iletişim 

stratejilerini içeren transmedya markalaşmasından geçmektedir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

ELİDOR ‘DEDİM OLABİLİR’ ÖRNEK OLAYI VE ALAN ARAŞTIRMASI 

 

 

 

3.1. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Bu çalışmada vaka analizi ve alan araştırması olarak iki araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. İlk olarak transmedya markalaşmasının reklam kampanyalarında nasıl 

kullanıldığını ortaya koymak ve transmedya markalaşmasının günümüzün reklam 

kampanyalarına getirdiği yenilikleri tespit etmek amacıyla Elidor markasının ‘Dedim 

Olabilir’ kampanyası vaka analizi ile değerlendirilmiştir. İkinci olarak, vaka analizinden 

edinilen bilgilerden yola çıkılarak transmedya reklam kampanyalarının tüketicileri nasıl 

etkilediği, tüketiciler tarafından nasıl görüldüğü ve bu kampanyaların marka değerine 

bir etkisinin olup olmadığını anlamak amacıyla alan araştırması gerçekleştirilmiştir.  

 

Creswell’e göre (2007) vaka analizi (case study) incelemesi, birden fazla bilgi 

kaynağı aracılığıyla ve derinlemesine veri toplama yoluyla ayrıntılı şekilde bir ve birden 

fazla olayın zaman içinde araştırıldığı nitel bir yaklaşımdır. Vaka analizinde nasıl, 

neden ve kim sorularına yanıt aranırken her bir durum için birincil veya ikincil olmak 

üzere birkaç farklı veri kaynağı kullanılmaktadır (Yin 2009’dan aktaran Farquhar, 2012: 

8). Örneğin; gözlemler, röportajlar, görsel-işitsel materyaller ile belgeler ve raporlar veri 

kaynağı olarak sıralanabilir.  
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Vaka analizinin ana amacı ele alınan örnek olayın birden fazla veri kaynağı 

aracılığıyla derinine inerek teoriyi genişleterek örnek olayın net bir şekilde anlaşılmasını 

sağlamaktır. Vaka analizinde genelleştirme yerine olgunun veya durumun ne anlatmaya 

çalıştığı ve nasıl anlaşıldığı üzerine vurgu yapılmaktadır (Denzin ve Lincoln, 1994: 

303). Başka bir ifadeyle vaka analizlerinde, ayrıntılı bir planlama yapılarak bilgiler 

toplanır ve toplanan bilgiler ışığında bir düzenleme yapılarak olay yorumlanır, 

örneklendirilir ve sistematik bir şekilde araştırma bulgularına ulaşılmaya çalışılır 

(Merriam, 1988’den aktaran Vural ve Cenksever, 2005). Araştırmada birden fazla veri 

kaynağının kullanılması da olayın çok boyutlu bir perspektiften ele alarak daha 

açıklayıcı bir şekilde irdelenmesini sağlar. 

 

Ele alınan araştırmada tek bir örnek olay ele alınmış olup Elidor markasının 2021 

senesinden itibaren transmedya hikayeciliği kullanarak inşa ettiği ‘Dedim Olabilir’ 

kampanyası tüm detaylarıyla tarihsel sıralama gözetilerek ve temalara ayrılarak 

incelenmiştir. Araştırmada kampanya ile ilgili verilere ve materyallere ulaşabilmek için 

internet taraması yapılmış, kampanya transmedya hikayeciliği ve markalaşması 

bağlamında incelenmiştir. 

 

Araştırmanın ikinci kısmında ise transmedya kampanyalarının tüketici temelli 

marka değerine olan etkisini ölçmek amacıyla alan araştırmalarından anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anket yöntemi, herhangi bir durumu veya olayı tanımlamak 

niyetiyle özellikle çok sayıda veri elde etmek için yapılandırılmış soru-cevap yöntemi 

kullanılarak düzenlenen araştırma türüdür. Bu yöntem ile bireylerin demografik 

özellikleri, yaşam tarzları, sosyal sınıfları gibi konularda bilgi elde edilirken, 

davranışları, tutumları ve eğilimleri hakkında da görüş sahibi olunur (Kavak, 2013: 96).  
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Anket yönteminde bilgi elde edebilmek için bir evren ya da örneklemi oluşturan 

birimlere yazılı ya da sözlü sorular sorularak yanıt aranmaya çalışılır. Anket yönteminde 

hangi soruların hangi sırayla sorulacağı gibi soruların diziliminin belirlenmesi başka bir 

ifadeyle yapılandırılmış olarak hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan sorular ilgili 

birimlere yüz yüze, postayla, telefonla veya bilgisayar aracılığıyla iletilir (Kavak, 2013: 

96-97).  

 

Anket yönteminin en önemli özelliği cevaplayıcılar hakkında daha çok veri elde 

edilebilmesini sağladığı için sorular konusunda çeşitliliğe ve esnekliğe gidilebilmesidir. 

Bu yöntemde cevaplayıcıların tutum ve davranışlarından, demografik özelliklerine, 

alışkanlıklarına kadar değişik konularda bilgiler elde edebilmek mümkündür. 

Dolayısıyla sorulacak olan soruların çeşitliliğine göre kişiler hakkında farklı türde 

bilgiler elde edilebilir (Kavak, 2013: 96-97).  

 

Araştırmanın anket yöntemiyle gerçekleştirilen ve alan araştırmasını oluşturan 

ikinci kısmında ise seçilen örneklem özelinde transmedya kampanyalarının tüketici 

temelli marka değerine olan etkisini ölçmek amacıyla transmedya markalaşması, marka 

değeri ve örnek olay olan Elidor ‘Dedim Olabilir’ kampanyası özelinde sorular 

sorulmuştur ve kişilerin tutumları analiz edilmeye çalışılmıştır. 

 

3.2. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM 

 

Araştırmanın evreni Türkiye’deki transmedya markalama kampanyaları ve 

üniversite öğrencileridir. Araştırmanın örneklemi ise Elidor markasının 2021 yılında 

başlayan ve hala devam eden ‘Dedim Olabilir’ kampanyası ile alan araştırması yapılan 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden lisans düzeyindeki 
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öğrencilerdir. Özellikle iletişim alanında eğitim alan, gelecekte reklam kampanyalarının 

hazırlanmasında görev alacak kişilerin ve gençlerin transmedya kavramına nasıl 

baktığını gözlemlemek amacıyla örneklem olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 

lisans öğrencileri seçilmiştir. 

 

3.3. ARAŞTIRMA SORULARI 

 

1. Transmedya reklam kampanyalarında tüketiciler ile marka arasında etkileşim 

gerçekleşmekte midir? 

2. Yeni medya araçları transmedya reklam kampanyalarının yayılmasına katkı 

sağlar mı? 

3. Transmedya markalaşma faktörleri marka değerini etkiler mi? 

4. Transmedya markalaşması marka değerini etkiler mi?  

5. Tüketicilerin transmedya reklam kampanyalarını beğenmesi tüketicilerin marka 

satın alma kararını etkiler mi?  

 

 

3.4. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 

 

Çalışmanın ilk kısmını oluşturacak örnek olay incelemesinin verilerini toplamak 

için 2021 yılından bugüne kadar gerçekleşen ‘Dedim Olabilir’ kampanyasının bütün 

Youtube, Instagram ve Twitter hesapları ayrıca www.elidorevreni.com incelenmiştir.  

 

Çalışmanın ikinci kısmı için Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2021-

2022 öğretim yılında kayıtlı olan ve lisans düzeyinde eğitim gören 1207 öğrenciden 204 

kişiye ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılanlara 5’li likert ölçeği ile 

http://www.elidorevreni.com/
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hazırlanan 45 soru sorulmuştur. Sorular 16.05.2022 tarihli Ankara Üniversitesi 

Rektörlüğü Etik Kurulu onayı ve 23.06.2022 tarihli Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanlığı izni ile 24.06.2022-24.07.2022 tarihleri arasında online platform 

üzerinden katılımcılara sunulmuş; 10.07.2022 tarihinde hatırlatma mesajı gönderilmiş; 

25.07.2022 itibariyle sorulara erişim kapatılmış, anket sonlandırılmıştır. 

 

3.5. ARAŞTIRMADA KULLANILACAK ÖLÇEKLER 

 

Marka değerinin ölçülmesi ve anket sorularının hazırlanması için Aaker (1996) 

tarafından kavramsallaştırılan, Yoo ve Donthu’nun (2001) tarafından geliştirilen 20 

yıldan fazla zamandır kullanıldığı için özel bir izne tabi olmayarak kamuya açık hale 

gelen Toplam Marka Değeri Ölçeği (Overall Brand Equity Scale)’nden yararlanılmıştır. 

Transmedya markalaşmasını ölçmek amacıyla da Karcı (2019) Transmedya Markalama 

Faktörleri Ölçeği (Transmedia Branding Scale)’nden yararlanılmıştır. Ölçek kullanımı 

için kendisiyle iletişime geçilmiş ve izin alınmıştır. Araştırmada yararlanılacak anket 

için demografik nitelikte 6, transmedya markalaşması ile ilgili 23 soru, marka değerinin 

oluşmasıyla ilgili 9, ‘Dedim Olabilir’ kampanyası ile ilgili 7 olmak üzere toplam 45 

özgün soru hazırlanmıştır. 

 

3.6. ELİDOR ‘DEDİM OLABİLİR’ KAMPANYA ÖRNEĞİ 

 

Türkiye’de yapılan transmedya reklam kampanyaları arasında Unilever üst 

kuruluşuna ait olan Elidor markasının 2021 yılının Ağustos ayında başlattığı ‘Dedim 

Olabilir’ isimli reklam kampanyası da yer almaktadır. Medina Turgul DDB Reklam 

Ajansı ile birlikte hazırlanan kampanya 2021 yılının Ağustos ayında başlamıştır ve 2022 

yılının Ağustos ayı itibarıyla da kampanya devam etmektedir. Oluşturulan transmedya 
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evreninde televizyon ve açıkhava gibi geleneksel kanallar özellikle marka bilinirliğinin 

sağlanması ve tüketicileri yeni medya olarak kodlayabileceğimiz sosyal medya 

platformlarına yönlendirmek için kullanılmış, sosyal medya platformlarında ise 

tüketicilere hikaye evreni tanıtılmış ve tüketiciye deneyim yaşatabilecek uygulamalar 

kampanya çerçevesinde düzenlenmiştir. Araştırma kapsamında sunulan tüm kampanya 

analizi verileri internet taraması ve Elidor Türkiye’nin sosyal medya platformlarının 

incelenmesi ile elde edilmiştir.  

 

 

Görsel 1: Elidor x Ebrar Karakurt İş Birliği Duyurusu 

Kaynak: https://www.instagram.com/elidorturkey/, 2021 

 

 

 

 

3.6.1. Marka Yüzü Duyuru  

 

 

2021 yılı Ağustos ayında Türkiye A Milli Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar 

Karakurt’u marka yüzü olarak seçen Elidor, bu iş birliğini Instagram üzerinden 3’lü grid 

başka bir ifadeyle yan yana atılan ve bir bütünü oluşturan içerik şeklinde paylaşılan 

postlar ile duyurmuş ve sonrasında bu söylemi açık havaya billboardlarına taşımıştır. 

Böylece kampanyanın merak uyandıran ilgi çekici başlangıç aşaması yani teasing 

dönemi başlamıştır. Pembe ve kısa saçları ile dikkat çeken bir sporcunun bir şampuan 

markasının yüzü olarak seçilmesi izleyicide büyük bir şaşkınlık yaratmış ve bu anlamda 

Elidor ve Ebrar Karakurt iş birliği merak uyandırmaya başlamıştır.  

https://www.instagram.com/elidorturkey/
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Görsel 2: 'Dedim Olabilir' Kampanyası Teaser Post 

Kaynak: https://www.instagram.com/elidorturkey/, 2021 

 

3.6.2. ‘Dedim Olabilir’ Reklam Filmi  

 

"Pembe saçlı voleybolcu olur mu dediler, dedim olabilir…" cümlesi ile başlayan 

hikaye teaser filmi ile duyurulmuş ve ardından tv, açık hava gibi geleneksel medyada 

reklam filmi ve reklam afişleri yayınlanmıştır. 00.34 saniyeden oluşan reklam filmi 

ayrıca Instagram, Twitter ve Youtube’da Elidor Türkiye’nin resmi hesaplarından da 

yayınlanmıştır. Reklam filmi yayınladıktan sonra ilk iki gün içerisinde organik olarak 

dijitalde 2,6 milyon izlenmiş, 2021 yılı sonunda ise 27 milyon izlenme elde edilmiştir. 

Sosyal medyada 14 milyon etkileşim elde edilirken sadece Instagram özelinde organik 

olarak 21 milyon kişiye ulaşılmıştır. Twitter’da ise #DedimOlabilir etiketi organik 

olarak gündemde yerini almıştır. (https://www.mixxawards-tr.org/) Elidor Türkiye 

hesabından paylaşılan reklam filmi ise 9 Eylül 2022 itibarıyla 3,946,435 görüntülenme 

sayısı, 11 bin beğeni ve 1.104 yorum almıştır. 

https://www.instagram.com/elidorturkey/
https://www.mixxawards-tr.org/2021_YilinEnIyisi.html
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Görsel 3: 'Dedim Olabilir’ Kampanyası Reklam Filmi 

Kaynak: https://www.youtube.com/, 2021 

 

Hikaye, reklam filmi ile beraber ‘Elidor reklamında kısa saçlı kız mı olur dediler, 

dedim olabilir’ ifadesiyle genişlemiş ve Elidor bu hamlesiyle bugüne kadar şampuan 

reklamlarında uzun saçlı kadınların yer aldığı algısını yıkarak kalıpların dışına çıktığını 

göstermeyi hedeflemiştir. Elidor ve reklam ajansı kampanyanın hikayesini özellikle 

kadınların hayallerini gerçekleştirmeleri gereken yolda onların her zaman yanında 

olacaklarının sözünü verecek şekilde kurgulamış ve tüm kadınların hayallerinin gerçek 

olabileceğini kampanyasının merkezine oturtarak ‘Dedim Olabilir’ söylemini 

kampanyanın ana söylemi haline getirmiştir. 

 

Reklam filmi yayınlandığı ilk günden bugüne hem tv, gazete gibi basılı medyada 

köşe yazarları tarafından hem de sosyal medyada bireyler tarafından yorumlanmış ve 

ses getirmiştir. Marka yüzü olarak pembe kısa saçlı bir voleybolcu olan Ebrar 

Karakurt’un seçilmesini oldukça cesur bulan kullanıcılar, Elidor’u cesaretinden dolayı 

takdir etmiştir. Reklam filminin yayınlandığı platformlarda pek çok kullanıcı videonun 

altına pozitif yorumlar bırakmış ve markanın samimi olduğunu dile getirmiştir. Sosyal 

medyada ayrıca ‘Dedim Olabilir’ söylemi özellikle kullanıcıların siyasi, ekonomik, 

kültürel alanlarda eleştirel yorumlarını dile getirdiği bir söylem halini almıştır. Ayrıca 

markanın reklam ajansı tarafından Whatsapp uygulamasında kullanılmak üzere yaratılan 

https://www.youtube.com/watch?v=-FotxGZaExU
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‘Dedim Olabilir’ çıkartmaları, kullanıcıların gündelik hayatlarındaki telefon 

yazışmalarında birbirlerine gönderdiği çıkartmalar arasında yer almıştır. Bu anlamda 

kampanyanın transmedya perspektifi açısından kullanıcıyı etkileşime teşvik ettiği ve 

katılımcı kültürü oluşturmaya başladığını söyleyebiliriz. 

 

Görsel 4: Elidor x Ebrar Karakurt Röportaj 

Kaynak: https://www.youtube.com/, 2021 

 

3.6.3. Ebrar Karakurt ile Röportaj 

 

Kampanyanın ikinci aşamasında Ebrar Karakurt ile hayallerin peşinden koşarken 

yaşanılan zorluklar temalı bir röportaj çekilmiş ve 2 dakika 34 saniyelik video Youtube 

üzerinden yayınlanmıştır. Röportaj 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla organik olarak 

1.288.102 görüntülenme sayısı, 365 beğeni ve 25 yorum almıştır. Videoda Ebrar 

voleybolculuk hayatındaki disiplini, yaşadığı zorlukları ve her şeye rağmen bir gün 

başaracağına inandığı hayallerini dile getirmiştir. Ebrar’ın röportajda anlattıklarından 

yola çıkarak hikaye daha da derinlemiş ve sadece tek bir kişi özelinde değil toplumdaki 

tüm kadınların hayallerine ulaşabilmesi için verilmesi gereken destekten söz edilmiştir.  

https://www.youtube.com/watch?v=dGp7RGqSde0&t=57s
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Görsel 5: Elanur Yılmaz Tweet 

Kaynak: https://twitter.com/gaattagca/ , 2021 

 

 

3.6.4. ‘Dedim Olabilir’ Tweetleri ve Mural 

 

Elidor’un sosyal medya hesaplarından #DedimOlabilir kampanya etiketini 

kullanması kullanıcıların da kendi fikirlerini dile getirme imkanını sağlamış ve 

kullanıcılar çeşitli platformlarda bu etiket ile kendi hikayelerini anlatmaya başlamıştır.  

Böylece Twitter’da kampanya etiketini kullanarak yorumlarını dile getiren 

kullanıcılardan Elanur Yılmaz isimli kullanıcı attığı tweet ile kampanyanın üçüncü 

aşamasına ilham olmuştur. Çocukken çizdiği bir resmin “Pembe saçlı kız mı olur?” 

denilerek yarım kaldığını ve tamamlamadığını dile getiren Elanur’un resmini Elidor, 

Kadıköy’de bir duvar resmine dönüştürerek tamamlamaya çalışmıştır. Bu kapsamda 

Elidor, mural sanatçısı KienArt iş birliği ile Dr. Elanur Yılmaz’ın yaklaşık 25 yıl önce 

yarım bıraktığı Pembe Saçlı Kızlar resmi Kadıköy’de büyük bir duvara yorumlanmıştır. 

 

https://twitter.com/gaattagca/status/1447557392577748992


 

119 
 

 

Görsel 6: Elidor 'Dedim Olabilir' Mural 

Kaynak: https://www.behance.net , 2021 

 

Ayrıca günümüzde son birkaç yıldır gelişen yeni teknolojilerle birlikte metaverse 

sistemleri ve NFT projelere olan ilginin artması ‘Dedim Olabilir’ transmedya reklam 

kampanyasının yönünü yeni dijital alanlara doğru da çevirmesini ve dolayısıyla 

hikayenin derinleşmesini sağlamıştır. Kadıköy’e çizilen muralın aynı zamanda dijital bir 

versiyonu NFT olarak satışa sunulmuştur. Dedim Olabilir / I Said It’s Possible ismiyle 

OpenSea adlı NFT platformda açık artırma yöntemiyle satışa sunulan görselin 

satışından elde edilen gelir, genç kadınların hayallerine ulaşabilmelerine destek olmak 

için Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)’nın Gençlik Bursları Fonu’na aktarılmıştır. Bu 

satış ile birlikte Elidor burs sayısını 232’den 246’ya çıkarmıştır (Elidor Türkiye, 2021).   

 

Televizyonda yayınlanan reklam filminden etkilenerek Twitter üzerinden 

paylaştığı tweet yarım kalan hikayesini dile getiren Elanur’un resminin Kadıköy’de bir 

duvarda hayat bulması transmedyanın mecralar ve platformlar arası geçişin katılımcı 

kültür ile hayat bulduğunun ve hikayenin bir bütün şekilde ilerlemesinin bir kanıtı 

niteliğindedir. Ayrıca Kadıköy’de muralı gören pek çok hayran bir hatıra fotoğrafı 

çektirerek başta Instagram olmak üzere pek çok sosyal paylaşım sitesinden fotoğrafları 

https://www.behance.net/
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paylaşmıştır. Bu durum daha çok insanın bu kampanyayı duymasına ve hatta daha çok 

insanın bu etkinliğe katılım gösterip muralın yanında fotoğraf çektirmesine ve sosyal 

medyada paylaşmasına yol açmıştır. 

 

Görsel 7: Elidor x Çiçek Sepeti, Bir Buket Çiçek 

Kaynak: https://www.instagram.com/elidorturkey/, 2022 

 

 

 

3.6.5. ‘Dedim Olabilir’ Çiçeksepeti İş Birliği 

 

Kampanya 2022 yılında da Sevgililer Günü özelinde Elidor’un Çiçeksepeti e-

ticaret şirketi ile iş birliği yapması ile genişlemeye devam etmiştir. Elidor, 

Çiçeksepeti’nde satılan ve sadece Sevgililer Günü’nde satışta olan ‘Dedim Olabilir’ 

buketleriyle bireyleri sevdikleri kişilerin hayallerine destek olmaya çağıran bir bağış 

kampanyası düzenlemiştir. ‘Hayallerini destekliyorum’ mesajını veren ‘Dedim Olabilir’ 

buketlerinden elde edilen geliri genç kadınların eğitim bursunda kullanılmak üzere 

Elidor ve Çiçeksepeti yine Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)’a bağışlamıştır. 

 

https://www.instagram.com/p/Cal4UO7orKy/
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Görsel 8: Elidor 'Dedik Olabilir' Reklam Filmi 

Kaynak: https://www.youtube.com/ , 2022 

 

3.6.6. ‘Dedik Olabilir’ Reklam Filmi 

 

 ‘Dedim Olabilir’ sloganının çok beğenilip tüketiciler tarafından benimsenmesi ve 

pek çok kişinin kendi hayallerini paylaşarak yeni hikayeler yaratması üzerine 

zenginleşen anlatı yapısı kampanyanın bir sonraki aşamasını belirlemiştir. Tüketicilerin 

söylemi içselleştirmesi ile birlikte hikaye evreni daha da genişletilmiş ve kişisel 

hikayeler üzerinden ‘Dedik Olabilir’ söylemi benimsenmiştir. Tüketici ile daha çok 

iletişimde olabilmek için ben yerine biz söylemini kullanmayı tercih eden Elidor yeni 

reklam filminde farklı saç tiplerine sahip bireyler ile yine Ebrar Karakurt’u yan yana 

getirmiş ve hangi renk veya saç modeli olursa olsun, tüm saçların sağlıkla 

uzayabileceği, her saç tipinin kendine özgü olup onlardan vazgeçilmemesi gerektiği 

mesajını Elidor Sağlıklı Uzayan Saçlar Serisi ürünlerini tanıtarak vermeyi hedeflemiştir. 

‘Dedik Olabilir’ söylemini içeren reklam filmi 9 Eylül 2022 itibarıyla Youtube üzerinde 

1.956.344 görüntülenme sayısı elde ederken videoya yorum yapan sayısı 87 ve beğeni 

sayısı 617 olmuştur. 

https://www.youtube.com/
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Görsel 9: 'Dedik Olabilir' Instagram Filtresi 

Kaynak: https://www.instagram.com/elidorturkey/, 2022 

 

3.6.7. ‘Dedik Olabilir’ Instagram Filtre 

 

Reklam filminin geleneksel medya ve sosyal medya platformlarında 

yayınlanmasının yanı sıra Elidor’un Instagram sayfasında ‘Dedik Olabilir’ Instagram 

filtresi hazırlanmıştır. Böylece Ebrar Karakurt ve farklı meslek gruplarından pek çok 

influencerın katılımıyla hikayeye olan katılımın artırılması hedeflenmiştir. Kampanyaya 

katılan influencerlar ‘Dedik Olabilir’ filtresi üzerinden takipçileriyle iletişime geçmiş ve 

kendilerine söylenen yapamazsın söylemlerine rağmen başardıkları eylemleri dile 

getirmişlerdir. Sonrasında da takipçilerine ‘Sen de kendi hikayeni paylaş’ diyerek onları 

da hikayeye dahil etmeyi amaçlamışlardır. Kampanyanın ilk aşamasında özellikle 

Twitter’da kullanıcıların kendi hikayelerini anlatması bu kez Instagram platformunda, 

platforma uygun teknolojiler kullanılarak farklı kişiler tarafından uygulanmış ve hikaye 

evreni çok daha fazla kişiye ulaşmıştır.  

 

https://www.instagram.com/elidorturkey/
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Görsel 10: Elidor Evreni 

Kaynak: https://www.youtube.com/, 2022 

 

3.6.8. Elidor Evreni ve Metaverse  

 

Kampanyanın son adımında Elidor, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Elidor 

Evreni (www.elidorevreni.com) adı altında bir web sitesi kurduğunu ve bu web 

sitesinden yönlendirilen bir link ile Spatial isimli metaverse platformunda kendine ait 

bir alan açtığını duyurmuştur. 8 Haziran’da Youtube üzerinden de yayınlanarak 

lansmanı yapılan Elidor Evreni Spatial Etkinlik Alanı’nın içerisinde NFT’ler ve Boyner 

ile yapılan iş birliğinden çantadan tişörte 17 parçadan oluşan ‘Dedik Olabilir’ sloganını 

dileyen herkesin benimseyerek giyeceği sınırlı sayıda bir koleksiyon oluşturulmuş ve 

sergilenmeye başlamıştır. Metaverse evreninde tanıtılan koleksiyon ürünleri sergi 

alanında gösterilmiş ve ürünlerin üzerine gidildiğinde Boyner’in e-ticaret sitesine 

yönlendiren QR kodlar ile ürün satışının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  

Koleksiyondan elde edilen gelirin daha önceki bağışlar gibi Toplum Gönüllüleri 

Vakfı’na bağışlanması ve üniversitede okuyan kadın öğrencilere destek olması 

planlanmıştır. Transmedya anlatısı açısından bakıldığında çıkarılan koleksiyonun fan 

https://www.youtube.com/watch?v=gBdpk5HBaCc&t=1483s
http://www.elidorevreni.com/
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kültürü ile bağdaştığı ve kampanyanın toplumsal mesajını benimseyen bir adım olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 

 

 

Görsel 11: Elidor Evreni Avatar 

Kaynak:  https://www.youtube.com/, 2022 

 

Elidor Evreni’nine kaydolarak Spatial metaverse dünyasına giren kişiler 

kendilerine ait bir avatar oluşturarak evrene giriş yapmışlardır. Elidor evrenine giren 

kişilerin kendi avatarlarını yaratarak bir karakter oluşturması başka bir ifadeyle evrenin 

kişiselleştirilebilir karakterlere sahip oluşu kullanıcıların eğlenceli bir şekilde hikayenin 

içine daha çok girebilmesine olanak sağlamıştır. Dolayısıyla Elidor Evreni’nin her 

kişiye özel avatar yaratma özelliğini transmedyanın fan kültürü ve katılımcı kültür 

bağlamında değerlendirebilir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBdpk5HBaCc&t=1483s
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Görsel 12: Elidor Evreni Sergi 

Kaynak:  https://www.youtube.com/, 2022 

 

3.6.9. Elidor Evreni ve NFT Projeler 

 

Ayrıca Elidor Evreni’nin sergi alanında her biri farklı kadın tasarımcılar 

tarafından oluşturulmuş 10 adet NFT sanat eseri sergilenmiş ve geliri Toplum 

Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanmak üzere OpenSea platformu üzerinden satışa 

sunulmuştur. Sergide gösterilen NFT koleksiyonuna ait sanat eserlerinden her biri kendi 

alanında uzman tasarımcılar tarafından yaratılmış ve tasarımcılar eserlerinde kişisel 

hikayelerini birer tasarıma dönüştürmüşlerdir. Örneğin Cansu Bayrambey isimli sanat 

yönetmeni kendi tasarımında İstanbul’da tek başına yaşam mücadelesi verme serüvenini 

anlatmış ve eserini açıklarken kendi anlatımıyla; 

  ‘‘İstanbul’da tek yaşayamazsın dediler, dedim olabilir. :) Bugüne gelene 

kadar birçok zorlukla karşılaştım. Etrafımı “yapamazsın”, “başaramazsın”, “kız 

başına zor”, “tek geçinemezsin”, “İstanbul büyük” gibi konuşma baloncukları 

kapladı. Bu “yapamazsınlar”, “başaramazsın”lar beni hep daha çok ilerlemeye teşvik 

etti. İyi ki de etmiş. Beni sırada yeni “yapamazsınlar”, “başaramazsınlar” bekliyor. 

Hepsine cevabım hazır. “Dedim olabilir!”’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=gBdpk5HBaCc&t=1483s
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Görsel 13: Dedim Olabilir x Cansu Bayrambey 

Kaynak: https://opensea.io/, 2022 

 

sözlerine yer vermiştir. Bu durumda kampanyanın süreç boyunca toplumun 

sürekli olarak farklı kitlelerine hitap eden bir kampanya olduğunu ve her bir kesimin 

ortak noktası olan var olma çabası ile kendini gerçekleştirme, hayattaki engellerin kişiyi 

durdurmayıp kişinin o engelleri bir bir aşması üzerine sürekli olarak yeni hikayeler 

üretildiğini söylemek mümkündür.  

 

3.6.10. Elidor ve Nova Norda İş Birliği 

 

Kampanyanın son aşaması olarak Elidor Evreni ile paralel bir şekilde Nova 

Norda’nın Güm Güm şarkısı paylaşılmıştır. Youtube, Spotify gibi çeşitli müzik 

platformlarında yayına alınan parça için ayrıca bir video klip de çekilmiştir. Klipte 

Elidor’un Boyner iş birliği ile hazırlanan ‘Dedik Olabilir’ koleksiyonunun tanıtımına 

yer verilmiş ve klip boyunca koleksiyonundan parçalar gösterilmiştir.  

 

https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/75405706353704035307853767877420091590823076546207318721535516168839313227777
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Görsel 14: Nova Norda - Güm Güm Video  

Kaynak: https://www.youtube.com/ , 2022 

 

3.6.11. Kampanyanın Jenkins’in 7 Temel Transmedya Hikayeciliği İlkesi ile 

Değerlendirilmesi 

 

 Elidor’un ‘Dedim Olabilir’ kampanyasını transmedya hikayeciliği ve Jenkins’in 

transmedya hikayeciliğini oluşturan 7 temel özelliği üzerinden ele almak mümkündür. 

Başarmak istedikleri hayalleri için çalışan ve çabalayan kadınların hayatta yaşadığı 

zorluklar üzerinden anlatılan kampanya, her ne kadar reklam filmi aracılığıyla tek bir 

marka yüzü üzerinden anlatılsa da aslında toplum tarafından benimsenmiş ve markanın 

vermek istediği mesajla birlikte kullanıcılar tarafından kampanya sloganı yeniden 

üretilmiştir. Sosyal medya platformları üzerinden kullanıcıların kendi ‘Dedim Olabilir’ 

hikayelerini paylaşmaları, farklı sektör gruplarından olan influencerların her marka iş 

birliği olarak kendi sektör gruplarına atıfta bulunarak yaşadıkları ‘Dedim Olabilir’ 

hikayeleri Jenkins’in yayılabilirlik ilkesi çerçevesinde düşünülebilir.  

 

Özellikle hikayeye internet kullanıcılarının ve influencerların dahil olması, başta 

sosyal medya olmak üzere geleneksel ve yeni medya platformlarında hikayenin 

derinleştirilerek devam edilebilirliğinin sağlanmasını ayrıca derinleştirilebilirlik 

çerçevesinde değerlendirilebilir. Örneğin transmedya reklam kampanyası çerçevesinde 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZbO82aIVYc
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açıkhava reklam olarak tanımlanabilecek bir bina giydirmesinin, başka bir ifadeyle 

hayalleri yarım kalmış bir kadının hayalini gerçekleştirmek üzere çizilen muralın hem 

yer aldığı mecra ile hem de sonrasında günümüz teknolojisinin geldiği son nokta olan 

NFT teknolojisi ile açık artırma ile satılmasıyla birlikte elde edilen gelirin burs olarak 

eğitim gören kadınlara verilecek olması, hikayenin farklı platformlarda ilerleyerek nasıl 

geliştiğini göstermektedir. Ayrıca kampanyadaki kullanıcılar tarafından da kişisel 

hikayelerden yola çıkılarak içerik üretilebilme özelliğinin derinleştirilebilirlik ilkesine 

uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Twitter, Instagram, televizyon ve açık havada farklı sektörden markalar ile iş 

birliği yapılarak hikayenin devam ettirilmesi, özellikle de hayran katılımı 

diyebileceğimiz sosyal medya platformları üzerinden kullanıcıların marka söylemini ve 

reklamını dolayısıyla da markayı destekleyici paylaşımlarda bulunması, transmedya 

reklam kampanyasının sürekliliği açısından önemlidir. ‘Dedim Olabilir’ kampanyası 

içerisinde ise transmedya hikayeciliğinin süreklilik ve devamlılık özellikleri; 

kampanyanın süreç içinde derinleşip hayran kitlesini de yanına alarak ‘Dedik Olabilir’ 

söylemine evrilmesiyle beraber daha bütünleyici bir dil tona yaklaşmasında, farklı iş 

birlikleri ile öğrencilere burs fonu yaratmasında ve son olarak da kampanyanın farklı 

medya platformlarını kullanılarak ilerlemesinde görülebilir. Bütüncül bir bakış açısıyla 

kampanyanın her platformda birbiriyle uyumlu olacak ve birbirini tamamlayacak 

şekilde farklı içerikler ortaya koyarak hikayeye hizmet ettiği gözlemlenmektedir.  

 

Kampanyanın söyleminin birinci tekil şahıstan birinci çoğul şahsa dönmesi ile 

birlikte daha bütüncül bir şekil alması durumunu daldırılabilirlik açısından 

kullanıcıların hikayeye daha kolay adapte olmasını sağladığını ve hikayenin 

benimsenmesini kolaylaştırdığını söylenebilir. Başka bir ifadeyle kullanıcıların da kendi 
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içeriklerini üreterek transmedya kampanyasının hikayesine entegre olabilmesi izleyici 

katılımının sağlaması yönünden ve Jenkins’in daldırılabilirlik kavramıyla açıklanabilir. 

 

Oluşturulan ‘Dedik Olabilir’ ürün koleksiyonunu ise çıkarılabilirlik ilkesi 

açısından değerlendirilebilir. Hayallere ulaşmak için insanların önüne çıkan engellerin 

aşılması gerektiği ile ilgili alt metni olan ‘Dedik Olabilir’ söyleminin pek çok kullanıcı 

tarafından hali hazırda beğenilmesi, kullanıcıların söylemi kendilerini ifade şekillerinin 

bir parçası olarak görmesiyle birlikte sosyal medya platformları üzerinden destekleyici 

içerikler paylaşması, Elidor’un bu söylemin vuruculuğunu günlük hayata taşıyarak bir 

giyim koleksiyonu tasarlaması için Boyner ile iş birliği yapmaya teşvik etmiştir. 

Böylece kampanya mesajı bir giyim koleksiyonuyla birlikte eğitim konusunda bir 

dayanışmaya dönüşmüş ve insanların giydikleri koleksiyonla bu mesajı taşımalarını 

sağlamıştır. Bu nedenle kampanyanın etkisi ile birlikte yaratılan ürünler, ana hikayeye 

hizmet etmekle birlikte hikayeye yepyeni bir kapı da aralamaktadır. 

 

Metaverse dünyasına adım atarak hem yeni bir mecra deneyimi yaşatmak hem 

de ‘Elidor Evreni’ adı altında hikayeyi daha da genişleterek transmedya dünyasının inşa 

edilmesini de yine dünya inşası özelliğiyle açıklanabilir.  Oluşturulan evrenin temel 

kampanya anlatımı çerçevesinden çıkmayacak şekilde farklı bir platform 

üzerinden hikayeyi derinleştirmesi ve izleyiciye daha zengin bir dünya sunmasının da 

kampanyanın transmedya anlatısı açısından genişlemesine yol açtığı söylenilebilir. 

Oluşturulan evrenin aynı zamanda Elidor markasının ve ‘Dedim Olabilir’ 

kampanyasının bundan sonraki projelerinde de kullanılmak üzere yeni deneyimlere ev 

sahipliği yapma potansiyeli aynı zamanda transmedya dünyasının genişlemesi açısından 

kayda değerdir. 
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Ayrıca ‘Dedim Olabilir’ transmedya reklam kampanyası farklı platformlarda 

farklı bölümlere ayrılarak anlatılmasıyla dizisellik ilkesi ile uyuşmaktadır. Özellikle her 

bir platformda anlattığı kurgu ile farklı anlamlı noktalara değinen hikayede her mecra 

kendi teknolojisine uygun olarak kampanyaya hizmet etmektedir. Öyle ki farklı 

platformları kullanan kullanıcılar için hikayenin tamamı bilinmese bile içinde 

bulundukları durumu benimsemeleri ve sonrasında da merak etme eğilimi 

göstermelerini sağlamak için her mecrada hikayenin tamamına atıf yapılmaktadır.  

 

Jenkins’in altını çizdiği bir başka ilke olan öznellik ilkesini de kampanyada 

görmek mümkündür. Ebrar Karakurt ile başlayan hikaye anlatısı aynı zamanda 

Instagram’da farklı farklı sektörden influencerların Instagram filtresi aracılığıyla kendi 

hikayelerini anlatmaları ile devam etmektedir. Hikayenin devamında Elidor Evreni 

üzerinden her bir kişinin metaverse dünyasında kendisinin bir avatarını oluşturabilmesi 

de öznellik ilkesi ile birlikte düşünülebilir. Bu noktada her bir kişinin hayalleri peşinde 

koşarken kendi yaşadığı olayları ve deneyimleri ifade edebilmesiyle birlikte oluşan 

farklı karakterlerin bakış açılarından hikayenin devam ettirilebilme özelliğini yine 

öznellik olarak görebilmek mümkündür. 

 

Son olarak performans ilkesi ile anlatılmak istenen olayın hayranların hikaye 

dünyasına katkı sağlaması ile birlikte Twitter ve Instagram üzerinden yapılan 

yorumlarda görmek mümkündür. Kullanıcıların kendi hikayelerini anlatarak ‘Dedim 

Olabilir’ transmedya dünyasına dahil olması ya da bir gazete köşe yazısında bir yazarın 

reklamı atıf göstererek ‘Dedim Olabilir’ söylemi üzerine farklı bir metin kaleme alması 

performans ilkesi ile değerlendirilebilir. 
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3.6.12. Kampanyanın Toplumsal Boyutu 

 

Kampanya boyunca transmedya markalaşması üzerinden bir hikaye anlatısı 

sunulması özellikle kampanyanın toplumsal boyutu üzerinden ele alındığında Elidor’u 

ve kampanyayı bugüne kadar yapılan transmedya kampanyalarından ayıran önemli bir 

noktadır. ‘Dedim Olabilir’ kampanyasının transmedya hikaye anlatıcılığı üzerinden 

farklı kanallardan, farklı hedef kitlelere yayılarak ilerleyişi toplumun çok fazla kesimini 

etkisi altına almayı hedeflemektedir. Özellikle ikinci reklam filminde gösterildiği üzere 

sadece uzun saçlı kadınlar gibi bugüne kadar reklamlarda gördüğümüz tek bir saç tipine 

sahip kitleyi hedeflemediğini dile getiren Elidor’un kampanya boyunca ana amacı kendi 

ürünlerinin özelliklerini anlatmaktan ziyade topluma bir mesaj verme kaygısında 

olmasıdır. Elidor kampanya üzerinden hangi saç tipine sahip olduğu ayırt etmeksizin 

hayallerinin peşinde koşmaya çalışan toplumun tüm kesiminden kadınları hedef alarak 

onları kampanyanın baş aktörü haline getirmeye çalışmış ve kampanya boyunca onlara 

seslenmiştir. Transmedya hikaye anlatımının bu kampanyadaki rolü ise farklı 

platformlar aracılığıyla farklı kesimlere ulaşma imkanının sağlanması ve mesajların 

hedef kitleye odaklı bir şekilde iletilebilmesi olmuştur. Aynı zamanda transmedya 

kampanyasının hikayesi içerisinde bağış kampanyaları için de yaratıcı fikirler sunulması 

dolayısıyla da bağış yapmak isteyen kişilere hikayesi olan özel NFT’ler sunarak 

bağışları daha da anlamlı bir olaya dönüştürülmesi kampanyanın transmedyal 

özelliklerindendir. 

 

Farklı bir bakış açısıyla Elidor’un bir şampuan reklamının çok ötesinde yarattığı 

kampanyayı toplum normlarını ve ezberlenmiş kalıpları transmedya hikaye anlatıcılığı 

yoluyla yıkmaya çalışması olarak değerlendirmek mümkündür. Kampanya bu bağlamda 

özellikle kayda değer ve hayata dokunan bir kampanya olarak ön plana çıkmaktadır. 
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Farklı kişilerin hikayelerinin anlatılması, her kişinin hikayesinin farklı olması, farklı 

platformlarda bu hikayelere yer verilmesi ve her hikayede farklı mini hikayeler ortaya 

çıkması ile birlikte yeni içeriklerin üretilebilmesi kampanyanın transmedya boyutunu 

ortaya koymaktadır. Farklı kişiler üzerinden ilerleyen kampanya ile her yeni hikaye aynı 

zamanda kampanyanın toplumun nasıl büyük bir kısmına yayıldığının ve herkesin 

kendisine ait söyleyecek bir sözünün olduğunu gösterilmektedir. Son olarak Elidor’un 

bu kampanya ile çeşitli hikayelere yer vererek kendi hikayesini anlatan herkesin hayatta 

yaşadığı zorlukları, başarısızlıkları için bir umut ışığı olmaya çalışırken aynı zamanda 

hiç vazgeçmeden kendi hayalleri peşinden koşan insanların yanında olduğunu 

göstermek istediği söylenebilir.  

 

Bu araştırmada Jenkins’in 7 temel transmedya hikayeciliği ilkesi üzerinden ele 

alınan Elidor’un ‘Dedim Olabilir’ kampanyasının transmedya hikayeciliği ile olan 

ilişkisi incelenmiş olup kampanya evreni transmedya anlatısı çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Kampanyanın başladığı günden bu yana derinleşerek ilerlemesi, 

günümüzde yeni yeni oluşmaya başlayan metaverse ve NFT gibi teknolojilerinin de 

kullanılarak geleneksel ve yeni medya araçlarının transmedya hikaye anlatımı 

çerçevesinde değerlendirilmesi kampanyanın transmedya markalaşması çerçevesinde 

incelenmesini gerekli kılmış ve tüketicinin kampanyaya olan bakış açısı markanın 

tüketicideki algısı ile birlikte bir anket çalışması gerçekleştirilerek ayrıca incelenmiştir. 
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3.7. TRANSMEDYA MARKALAŞMASI İLE MARKA DEĞERİ 

YARATMAK: ELİDOR ‘DEDİM OLABİLİR’ KAMPANYASI ALAN 

ARAŞTIRMASI 

 

Araştırmanın alan araştırması kısmında transmedya reklam kampanyalarının 

tüketici temelli marka değerine olan etkisini ölçmek ve analizini gerçekleştirmek 

amacıyla örnek olay olan Elidor ‘Dedim Olabilir’ kampanyası özelinde anket 

yöntemiyle sorular hazırlanmıştır.  

 

Anket formu toplamda 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 6 sorudan oluşmakla 

birlikte ve bu bölümde ankete katılım gösteren kişilerin demografik özelliklerine ilişkin 

bilgilere yer verilmiştir. Anket formunun ikinci bölümünde 23 sorudan oluşan ve hazır 

bir ölçek olan “Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği” kullanılmıştır. Anket 

formunun 3. Bölümünde ise Elidor markasının marka değerini ölçmek üzere “Tüketici 

Temelli Marka Değeri Ölçeği’’ kullanılmış ve 9 soruya yer verilmiştir. Son bölümde 

‘Dedim Olabilir’ kampanyasına 7 adet özgün soru sorulmuştur. Anket formunun son üç 

bölümünde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.  

 

Anket formunun son halinin belirlenmesi için 23 kişilik örnek grup üzerinde ön 

test 02.05.2022-05.05.2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Anket formları, 

katılımcılara çevrimiçi olarak iletilmiştir.  Ön testin Cronbach Alpha düzeyinde 

güvenilirliği 0.963 bulunmuştur. Anket formu 24.06.2022-24.07.2022 tarihleri arasında 

online platform üzerinden katılımcılara sunulmuştur. Ankete 204 kişi katılmıştır. 

Araştırmanın analiz IBM SPSS 22 aracılığıyla yapılmış olup anket formunun 

güvenirliğinin analizi için Cronbach’s Alpha Değeri incelenmiştir. Cronbach’s Alpha 

değeri hem anket formunun tümü için hem de 2. ve 3. Bölümde kullanılan ölçekler için 
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ayrı ayrı bakılmıştır. Cronbach’s Alpha değeri sıfır ile bir arasında değer almaktadır. 

İlgili değere ilişkin oluşturulan tablo aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 1. Cronbach's Alpha Değeri Yorum Tablosu 

Cronbach’s Alpha Değeri Yorum 

0,00 ≤ α < 0,40  Ölçek güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 Ölçek düşük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 Ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α < l,00 Ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

 

Tüm anket formu değerlendirildiğinde anket formunun Cronbach’s Alpha değeri 

0,931 olarak hesaplanmıştır. Anket formunun oldukça yüksek derecede güvenilir olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. “Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği” Cronbach’s Alpha 

değeri 0,924 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda “Transmedya Markalaşma Faktörleri 

Ölçeği” nin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilmektedir. 3. ve 4. 

Bölüm sorularına ilişkin yapılan değerlendirmede “Cronbach’s Alpha” değeri 0,874 

olarak hesaplanmıştır. “Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği” ne benzer şekilde 

“Tüketici Temelli Marka Değeri Ölçeği’’ nin de yüksek derecede güvenilir bir ölçek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu değerler aracılığıyla anket formunun iç tutarlılığa 

sahip olduğu ve güvenilir bir anket sonucuna ulaşılacağı yorumu yapılabilmektedir. 

 

Anket verilerinin analizi için tüm sorular SPSS 22 programı kullanılarak frekans 

analizi ile değerlendirilmiş sonrasında araştırma sorularına cevap bulmak ve 

katılımcıların cevapları hakkında daha detay bilgi edinebilmek için; T-

testi, ANOVA testi ve Pearson Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. 
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3.7.1. Bulgular ve Frekans Analizi Sonuçları 

 

 

 

Ankete 204 kişi katılmıştır. Katılımcılarının 110’u (%54’ü) kadın, 94’ü (%46’sı) 

erkektir. Katılımcılarının 117’si (%57’si) 18-21 yaş aralığında, 64’ü (%31’i) 22-25 yaş 

aralığında, 16’sı (%8’i) 26-29 yaş aralığında ve 7’si (%3’ü) 30 yaş ve üzerindedir. 

Anket katılımcılarının 65’i (%32’si) Gazetecilik bölümünde, 65’i (%32’si) Radyo 

Televizyon ve Sinema bölümünde, 74’ü (%36’sı) Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde 

okumaktadır. Anket katılımcılarının 46’sı (%23’ü) 1. sınıfta, 52’si (%25’i) 2. sınıfta, 

49’u (%24’ü) 3. Sınıfta ve 57’si (%28’i) 4. sınıfta okumaktadır. 

 

Grafik 1: Markaların Reklamlarının Hangi Platformlarda Görüldüğüne İlişkin Grafik

 

 

Anket katılımcılarının 141’si (%70’i) markaların reklamlarını sosyal paylaşım 

sitelerinde gördüklerini, 20’si (%10’u) televizyonda gördüklerini, 15’i (%7’si) mobil 

uygulamalarda gördüklerini, 9’u (%4’ü) internet/video oyunlarında gördüklerini, 9’u 

(%4’ü) web sitelerde gördüklerini, 8’i (%3’ü) açık hava mecralarında gördüklerini, 2’i 

(%1’si) gazetede gördüğünü belirtmiştir. Bu soru aracılığıyla markaların reklam 

kampanyalarını yayınladıkları mecralar arasında eski davranışları ile şimdiki 

davranışları arasında fark olduğu görülmektedir. Markaların televizyon ve gazeteye 

verdikleri önemin dijital çağa geçişle birlikte azaldığını ve reklam yoğunluğunun sosyal 

paylaşım sitelerine kaydığı söylenebilmektedir.  
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Grafik 2: Marka Tercihi Yaparken En Çok Etkilenilen Platforma İlişkin Grafik 

 

 

Anket katılımcılarının 151’i (%75’i) marka tercihlerini en çok sosyal paylaşım 

sitelerinde bulunan reklamların etkilediğini, 13’ü (%6)’sı televizyon reklamlarının 

etkilediğini, 10’u (%5’i) video kanalları reklamlarının etkilediğini, 10’u (%5’i) web 

sitesi reklamlarının etkilediğini, 8’i (%4’ü) internet/video oyunlarına verilen reklamların 

etkilediğini, 6’si (%3’ü) mobil uygulamalara verilen reklamların etkilediğini, 4’ü 

(%2’si) sosyal etkileşim organizasyonlarında verilen reklamların etkilediğini ve 2’si 

(%1’i) gazeteye verilen reklamların etkilediğini düşünmektedir. Kısaca sosyal paylaşım 

sitelerini sırasıyla televizyon, web sitesi, video kanalları, internet/video oyunları, mobil 

uygulamalar, sosyal etkileşim organizasyonları ve gazete takip etmiştir. Seçenekler 

arasında bulunan radyoyu hiçbir katılımcı işaretlememiştir. Dolayısıyla günümüzde 

gazete ve radyo gibi geleneksel medya araçlarının özellikle gençlerde etkisini yitirdiği 

yorumu yapılabilir. Ancak televizyon, sosyal paylaşım siteleri kadar etkili olmasa da 

katılımcıların marka tercihlerini yaparken az da olsa diğer mecralara göre dikkate 

aldıkları bir platform olarak varlığını sürdürmektedir. Son olarak geçmişe kıyasla 

günümüze bakıldığında geleneksel medya platformlarının artık tüketiciyi marka tercihi 

yaparken etkileyemediğini, insanların marka tercihinde bulunurken sosyal paylaşım 
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sitelerine verilen reklamlara göre karar verdiği sonucuna bu anket sorusu aracılığıyla 

ulaşılabilir. 

 

Anket formunda 2 ve 3. kısımlarda yer alan ve 5’li likert tipi sorulara ait bulgular 

ise aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 2. Reklam Hikayesinin Kampanyanın Amacına Uygun Olması 

7- Tercih ettiğim markanın reklam hikâyesinin kampanya bütününe ve amacına uygun olmasını 

beklerim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 2 

Katılmıyorum 7 3,4 

Kararsızım 10 4,9 

Katılıyorum 88 43,1 

Kesinlikle Katılıyorum 95 46,6 

Toplam 204 100 

 

“Tercih ettiğim markanın reklam hikâyesinin kampanya bütününe ve amacına 

uygun olmasını beklerim.” sorusuna 4 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 7 kişi 

“Katılmıyorum”, 10 kişi “Kararsızım”, 88 kişi “Katılıyorum” ve 95 kişi “Kesinlikle 

katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların %89,7’sinin 

“Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması, markanın reklam 

hikayesinin kampanya bütününe ve amacına uygun olmasının önemi konusunu gözler 

önüne sermektedir. Bu anlamda kampanya bütünlüğü katılımcılar için son derece 

önemlidir. 

 

Tablo 3. İnteraktif Katılımdan Keyif Alma 

8- Tercih ettiğim markanın reklam hikâyesine entegre olup interaktif katılım sağladığım süreçten keyif 

almak ve eğlenmek isterim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 5 2,5 

Katılmıyorum 24 11,8 

Kararsızım 27 13,2 

Katılıyorum 88 43,1 

Kesinlikle Katılıyorum 60 29,4 

Toplam 204 100 
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“Tercih ettiğim markanın reklam hikâyesine entegre olup interaktif katılım 

sağladığım süreçten keyif almak ve eğlenmek isterim.” sorusuna 5 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 24 kişi “Katılmıyorum”, 27 kişi “Kararsızım”, 88 kişi “Katılıyorum” ve 

60 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir.  İlgili soruya verilen yanıtların 

%72,5’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması katılımcıların 

pek çoğunun tercih ettiği markanın reklam hikayesine katıldığı durumda interaktif 

süreçten keyif almak istediğini göstermektedir. İnteraktif sürecin eğlenceli ilerlemesi 

katılımcıların tercih ettiği bir seçenektir. 

 

Tablo 4. Reklamın Uygulandığı Platforma Kolay Erişim Sağlama 

9- Tercih ettiğim markanın reklamının uygulandığı platforma (TV, sosyal medya, web sitesi, mobil 

uygulama, online oyun, vb.) rahat ve kolay erişim sağlamak isterim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 6 2,9 

Katılmıyorum 9 4,4 

Kararsızım 8 3,9 

Katılıyorum 65 31,9 

Kesinlikle Katılıyorum 116 56,9 

Toplam 204 100 

 

“Tercih ettiğim markanın reklamının uygulandığı platforma (TV, sosyal medya, 

web sitesi, mobil uygulama, online oyun, vb.) rahat ve kolay erişim sağlamak isterim.” 

sorusuna 6 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 9 kişi “Katılmıyorum”, 8 kişi “Kararsızım”, 

65 kişi “Katılıyorum” ve 116 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili 

soruya verilen yanıtların %88,8’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” 

şeklinde olması, markanın reklamını gösterdiği platforma katılımcıların kolay 

erişebilmesinin markaya büyük bir avantaj sağladığını göstermektedir. Markalar 

katılımcıların kolayca erişim sağlayabildikleri platformlarda reklam yayınladığı takdirde 

reklamların görülme olasılığı artmaktadır. 
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Tablo 5. Farklı Platformlarda Gösterilen Reklamların Tüketiciye Ulaşması 

10- Tercih ettiğim markanın reklam faaliyetlerinin birçok platform üzerinden gösterilmesi markanın 

tüketiciye ulaşmasını arttırır. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 7 3,4 

Katılmıyorum 11 5,4 

Kararsızım 15 7,4 

Katılıyorum 78 38,2 

Kesinlikle Katılıyorum 93 45,6 

Toplam 204 100 

 

“Tercih ettiğim markanın reklam faaliyetlerinin birçok platform üzerinden 

gösterilmesi markanın tüketiciye ulaşmasını arttırır.’’ sorusuna 7 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 11 kişi “Katılmıyorum”, 15 kişi “Kararsızım”, 78 kişi “Katılıyorum” ve 

93 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların 

%83,8’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması markanın 

reklamının birden fazla platforma yayılmasının tüketici gözündeki önemine işaret 

etmektedir. 

 

Tablo 6. Reklamların Farklı Platformlar Üzerinden Ulaşmanın Marka Bağını Kuvvetlendirmesi 

11- Tercih ettiğim markanın reklam faaliyetlerine birçok platform üzerinden (TV, radyo, sosyal medya, 

mobil uygulama, online oyun, sosyal etkinlikler, vb.) ve her an her yerden ulaşmak markayla olan 

bağımı kuvvetlendirir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 6,9 

Katılmıyorum 36 17,6 

Kararsızım 38 18,6 

Katılıyorum 69 33,8 

Kesinlikle Katılıyorum 47 23 

Toplam 204 100 

 

“Tercih ettiğim markanın reklam faaliyetlerine birçok platform üzerinden (TV, 

radyo, sosyal medya, mobil uygulama, online oyun, sosyal etkinlikler, vb.) ve her an her 

yerden ulaşmak markayla olan bağımı kuvvetlendirir.’’ sorusuna 14 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 36 kişi “Katılmıyorum”, 38 kişi “Kararsızım”, 69 kişi “Katılıyorum” ve 

47 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların 

%56,8’inin “Katılıyorum ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması katılımcıların 
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farklı platform üzerinden gördükleri reklamlar sayesinde markayla olan bağının 

kuvvetlendiğini düşünmektedir.  

 

Tablo 7. Farklı Platformlar Üzerinden Yayınlanan Reklamların Akılda Kalıcılığı 

12- Tercih ettiğim markanın reklam faaliyetlerinin birçok platform üzerinden gösterilmesi aklımda 

kalmasını daha çok sağlar. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 7 3,4 

Katılmıyorum 23 11,3 

Kararsızım 21 10,3 

Katılıyorum 71 34,8 

Kesinlikle Katılıyorum 82 40,2 

Toplam 204 100 

 

 

"Tercih ettiğim markanın reklam faaliyetlerinin birçok platform üzerinden 

gösterilmesi aklımda kalmasını daha çok sağlar." sorusuna 7 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 23 kişi “Katılmıyorum”, 21 kişi “Kararsızım”, 71 kişi “Katılıyorum” ve 

82 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların 

%75’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması markaların 

tüketicilerin zihinlerinde daha çok yer edinebilmesi için farklı platformlarda reklam 

yayınlamaları gerektiğini gözler önüne sermektedir. 

 

Tablo 8. Geleneksel Medya Araçlarının yanı sıra Yeni Medya Araçlarının Kullanılması 

13- Tercih ettiğim markanın geleneksel medya araçlarının (TV, radyo, vb,) yanında yeni medya 

araçlarıyla da (web sitesi, sosyal medya, sosyal etkinlikler, mobil uygulamalar, vb,) reklam 

faaliyetlerinde bulunması onu rakiplerinden ayırır. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 2 

Katılmıyorum 15 7,4 

Kararsızım 27 13,2 

Katılıyorum 80 39,2 

Kesinlikle Katılıyorum 78 38,2 

Toplam 204 100 
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"Tercih ettiğim markanın geleneksel medya araçlarının (TV, radyo, vb,) yanında 

yeni medya araçlarıyla da (web sitesi, sosyal medya, sosyal etkinlikler, mobil 

uygulamalar, vb,) reklam faaliyetlerinde bulunması onu rakiplerinden ayırır."  sorusuna 

4 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 15 kişi “Katılmıyorum”, 27 kişi “Kararsızım”, 80 kişi 

“Katılıyorum” ve 78 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya 

verilen yanıtların %77,4’ünün “Katılıyorum ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde 

olması yeni medya araçlarını reklam faaliyetlerinde kullanan markaların tüketicinin 

gözünde rakiplerinden sıyrıldığını göstermektedir. Dolayısıyla yeni medya araçları, 

başta transmedya reklam kampanyaları olmak üzere diğer reklam kampanyalarında da 

kullanılması gereken platformların başında gelmektedir. Markaların reklam 

kampanyalarına dijital platformları dahil etmeleri bu yönden önemlidir. 

 

Tablo 9. Birçok Platform Üzerinden Yayınlanan Reklam ile Karşılıklı İletişim Hissi 

14- Tercih ettiğim markanın birçok platform üzerinden bana ulaşması üretici ile karşılıklı bir iletişimde 

olduğum hissini verir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 11 5,4 

Katılmıyorum 42 20,6 

Kararsızım 50 24,5 

Katılıyorum 60 29,4 

Kesinlikle Katılıyorum 41 20,1 

Toplam 204 100 

 

 

"Tercih ettiğim markanın birçok platform üzerinden bana ulaşması üretici ile 

karşılıklı bir iletişimde olduğum hissini verir." sorusuna 11 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 42 kişi “Katılmıyorum”, 50 kişi “Kararsızım”, 60 kişi “Katılıyorum” ve 

41 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu durumda ankete katılanların 

çoğunluğu markaların farklı platform üzerinden tüketiciye ulaşmasıyla karşılıklı bir 

iletişim ortamı yaratıldığını düşünmektedir. 
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Tablo 10. Farklı Platformlardaki Reklamların Bütünlüğü  

15- Tercih ettiğim markanın reklam kampanyası, birçok platform üzerinden yayınlansa ve her bir 

platformda farklı reklamlar olsa bile bu kampanya birbirine bağlandığında da bir bütün oluşturmalıdır. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 6 2,9 

Katılmıyorum 10 4,9 

Kararsızım 25 12,3 

Katılıyorum 81 39,7 

Kesinlikle Katılıyorum 82 40,2 

Toplam 204 100 

 

 

"Tercih ettiğim markanın reklam kampanyası, birçok platform üzerinden 

yayınlansa ve her bir platformda farklı reklamlar olsa bile bu kampanya birbirine 

bağlandığında da bir bütün oluşturmalıdır." sorusuna 6 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 

10 kişi “Katılmıyorum”, 25 kişi “Kararsızım”, 81 kişi “Katılıyorum” ve 82 kişi 

“Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların %79,9’unun 

“Katılıyorum ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması markanın yayınladığı reklam 

kampanyasının farklı platformda bir bütün olarak yayınlanması gerektiğini 

göstermektedir. Burada kampanyanın her zaman bir bütün olduğuna ve tüketici için 

anlamlı olduğuna dikkat çekilmektedir. 

 

Tablo 11. Her Platformun Kendi İçinde Bağımsız Reklam Sunabilmesi 

16- Tercih ettiğim markanın reklamı birçok platform üzerinden yapıldığında her bir platform kendi 

içinde bağımsız tek bir platform halinde reklamı sunabilmelidir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 3,9 

Katılmıyorum 27 13,2 

Kararsızım 45 22,1 

Katılıyorum 76 37,3 

Kesinlikle Katılıyorum 48 23,5 

Toplam 204 100 

 

 

"Tercih ettiğim markanın reklamı birçok platform üzerinden yapıldığında her bir 

platform kendi içinde bağımsız tek bir platform halinde reklamı sunabilmelidir." 
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sorusuna 8 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 27 kişi “Katılmıyorum”, 45 kişi 

“Kararsızım”, 76 kişi “Katılıyorum” ve 48 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını 

vermiştir. Buradan hareketle katılımcıların her bir medya platformunda kampanyanın 

kendi içinde bölünmüş farklı bir reklamını görmek istediği yorumu yapılabilir. 

 

Tablo 12. Reklamın Devam Eden Hikayesinin Farklı Tüketicilere Ulaşması 

17- Tercih ettiğim markanın bir platformda başlayıp (örn, TV reklamında) diğer bir platformda devam 

eden reklam hikâyesi farklı tüketici profillerine (örn, sosyal medyada) ulaşacaktır. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 9 4,4 

Katılmıyorum 29 14,2 

Kararsızım 35 17,2 

Katılıyorum 85 41,7 

Kesinlikle Katılıyorum 46 22,5 

Toplam 204 100 

 

 

"Tercih ettiğim markanın bir platformda başlayıp (örn, TV reklamında) diğer bir 

platformda devam eden reklam hikâyesi farklı tüketici profillerine (örn, sosyal 

medyada) ulaşacaktır." sorusuna 9 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 29 kişi 

“Katılmıyorum”, 35 kişi “Kararsızım”, 85 kişi “Katılıyorum” ve 46 kişi “Kesinlikle 

katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu durumda katılımcıların çoğunun farklı platformlarda 

yayınlanan kampanyanın farklı tüketici profillerine ulaştığını düşündüğünü söylemek 

mümkündür. 

 

Tablo 13. Tüketicilerin Reklamla ilgili Sosyal Etkileşim Organizasyonlarına Katılması 

18-Tercih ettiğim markanın reklamı çerçevesinde bir sosyal etkileşim organizasyonuna katılabilirim. 

(Örn, Instagram’da çıkardığı filtreyi denemek, Twitter’da retweet etmek, Whatsapp’ta sticker 

kullanmak) 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 26 12,7 

Katılmıyorum 36 17,6 

Kararsızım 37 18,1 

Katılıyorum 69 33,8 

Kesinlikle Katılıyorum 36 17,6 

Toplam 204 100 
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“Tercih ettiğim markanın reklamı çerçevesinde bir sosyal etkileşim 

organizasyonuna katılabilirim. (Örn, Instagram’da çıkardığı filtreyi denemek, 

Twitter’da retweet etmek, Whatsapp’ta sticker kullanmak)" sorusuna 26 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 36 kişi “Katılmıyorum”, 37 kişi “Kararsızım”, 69 kişi “Katılıyorum” ve 

36 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Katılımcıların %51,4’ünün 

kampanya bağlamında sosyal etkileşime katılabileceğini belirtmesi özellikle transmedya 

kampanyalarının etkileşimi için önemlidir. 

 

Tablo 14. Reklamların Sosyal Medyada Paylaşılması 

19-Tercih ettiğim markanın reklamını bir platformda (örn, TV’de) gördükten sonra bu reklamı sosyal 

medyada paylaşabilirim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 45 22,1 

Katılmıyorum 54 26,5 

Kararsızım 44 21,6 

Katılıyorum 43 21,1 

Kesinlikle Katılıyorum 18 8,8 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın reklamını bir platformda (örn, TV’de) gördükten sonra 

bu reklamı sosyal medyada paylaşabilirim." sorusuna 45 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 54 kişi “Katılmıyorum”, 44 kişi “Kararsızım”, 43 kişi “Katılıyorum” ve 

18 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Buradan hareketle katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunu oluşturan %70,2’sinin reklam kampanyasının bir bölümünü 

kendi kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşmak istemediği çıkarımında 

bulunulabilir. Ancak bu durum kişinin zevkleri, duyarlılıkları ve kampanyanın harekete 

geçiriciliği ile değişebilir, dolayısıyla farklı araştırmalarda farklı kampanyalar özelinde 

sosyal medya paylaşımlarına bakmak uygun olacaktır. 
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Tablo 15. Tüketicinin Reklama Yaptığı Katkı ile Markaya Olan Sadakat Duygusunun Pekişmesi 

20-Tercih ettiğim markanın reklamına yaptığım katılımın sayısı artıp daha çok kişiye tavsiye ettikçe 

markaya olan aidiyet-sadakat duygum pekişir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 24 11,8 

Katılmıyorum 33 16,2 

Kararsızım 42 20,6 

Katılıyorum 73 35,8 

Kesinlikle Katılıyorum 32 15,7 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın reklamına yaptığım katılımın sayısı artıp daha çok 

kişiye tavsiye ettikçe markaya olan aidiyet-sadakat duygum pekişir." sorusuna 24 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 33 kişi “Katılmıyorum”, 42 kişi “Kararsızım”, 73 kişi 

“Katılıyorum” ve 32 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu durumda 

katılımcıların ancak yarısından biraz fazlasının marka sadakati tutumunu benimsediği 

söylenebilir. 

 

Tablo 16. Reklamın Paylaşılarak Marka Hedefine Katkı Sağlama 

21-Tercih ettiğim markanın reklamını paylaşarak başkalarına da yayarsam bu markanın varoluşuna veya 

hedefine katkı sağlamış hissederim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 25 12,3 

Katılmıyorum 43 21,1 

Kararsızım 27 13,2 

Katılıyorum 81 39,7 

Kesinlikle Katılıyorum 28 13,7 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın reklamını paylaşarak başkalarına da yayarsam bu 

markanın varoluşuna veya hedefine katkı sağlamış hissederim." sorusuna 25 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 43 kişi “Katılmıyorum”, 2 kişi “Kararsızım”, 81 kişi 

“Katılıyorum” ve 28 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Buradan hareketle 

katılımcıların %53,4’ünün reklam kampanyasını paylaştığında marka hedeflerine katkı 

sağladığını düşündüğünü söylemek mümkündür. 
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Tablo 17. Sosyal Ağ Oluşması ve Markaya Bağlılık 

22-Tercih ettiğim markanın etrafında ne kadar büyük bir sosyal ağ oluşmasına yardımcı olursam 

markaya kendimi bağlı hissederim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 29 14,2 

Katılmıyorum 60 29,4 

Kararsızım 30 14,7 

Katılıyorum 62 30,4 

Kesinlikle Katılıyorum 23 11,3 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın etrafında ne kadar büyük bir sosyal ağ oluşmasına 

yardımcı olursam markaya kendimi bağlı hissederim." sorusuna 29 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 60 kişi “Katılmıyorum”, 30 kişi “Kararsızım”, 62 kişi “Katılıyorum” ve 

23 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Katılımcıların %58,3’ünü oluşturan 

yarısından fazla kesimi markaya yardım etmesine rağmen kendini markaya bağlı 

hissetmediğini dile getirmiştir. 

 

Tablo 18. Tüketicinin Kendi İsteği ile Reklamı Paylaşması 

23-Tercih ettiğim markanın e-posta, sosyal medya, video kanalları vb, internet araçları ile karşılaştığım 

bir reklamı kontrolüm dışında değil, kendim paylaşarak takipçi listeme yaymak isterim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 30 14,7 

Katılmıyorum 50 24,5 

Kararsızım 30 14,7 

Katılıyorum 56 27,5 

Kesinlikle Katılıyorum 38 18,6 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın e-posta, sosyal medya, video kanalları vb, internet 

araçları ile karşılaştığım bir reklamı kontrolüm dışında değil, kendim paylaşarak 

takipçi listeme yaymak isterim." sorusuna 30 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 50 kişi 

“Katılmıyorum”, 30 kişi “Kararsızım”, 56 kişi “Katılıyorum” ve 38 kişi “Kesinlikle 

katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu durumda katılımcıların yarıya yakını kampanyayı 

çevresiyle kendi paylaşarak yaymak istemektedir. 
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Tablo 19. Reklamın Baş Kahramanının Yaşadığı Serüvenin Gerçek Hayattaki Deneyimleri İçermesi 

24-Tercih ettiğim markanın reklamında anlattığı hikâyede baş kahramanın yaşadığı serüvende benim de 

gerçek hayatta karşılaştığım deneyimler olabilir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 3,9 

Katılmıyorum 16 7,8 

Kararsızım 28 13,7 

Katılıyorum 104 51 

Kesinlikle Katılıyorum 48 23,5 

Toplam 204 100 

 

 

"Tercih ettiğim markanın reklamında anlattığı hikâyede baş kahramanın yaşadığı 

serüvende benim de gerçek hayatta karşılaştığım deneyimler olabilir.” sorusuna 8 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 16 kişi “Katılmıyorum”, 28 kişi “Kararsızım”, 104 kişi 

“Katılıyorum” ve 48 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir.  İlgili soruya 

verilen yanıtların %74,5’inin “Katılıyorum ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması 

reklam kampanyalarında tüketicilerin gerçek hayattaki deneyimlerine yer vermesi 

tüketiciler açısından kayda değer bulunmaktadır. 

 

Tablo 20. Reklamın Hikayesinin Tüketiciye Yarattığı Duygu ve Motivasyon 

25-Tercih ettiğim markanın reklamında anlattığı hikâyede yaşadığım duygu markaya yönelik 

motivasyonumu (satın alma) arttırabilir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 11 5,4 

Katılmıyorum 23 11,3 

Kararsızım 25 12,3 

Katılıyorum 89 43,6 

Kesinlikle Katılıyorum 56 27,5 

Toplam 204 100 

 

 

"Tercih ettiğim markanın reklamında anlattığı hikâyede yaşadığım duygu 

markaya yönelik motivasyonumu (satın alma) arttırabilir." sorusuna 11 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 23 kişi “Katılmıyorum”, 25 kişi “Kararsızım”, 89 kişi “Katılıyorum” ve 
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56 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların 

%71,1’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması reklam 

kampanyalarında anlatılan hikayeler sonucu tüketicilerin satın alma motivasyonunda bir 

artış olduğunun altını çizmektedir.  

 

Tablo 21. Reklam Hikayesinin Hayat Dersleri İçermesi 

26-Tercih ettiğim markanın reklamında anlattığı hikâyede çıkarabileceğim hayat dersleri olabilir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 15 7,4 

Katılmıyorum 29 14,2 

Kararsızım 50 24,5 

Katılıyorum 70 34,3 

Kesinlikle Katılıyorum 40 19,6 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın reklamında anlattığı hikâyede çıkarabileceğim hayat 

dersleri olabilir." sorusuna 15 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 29 kişi “Katılmıyorum”, 

50 kişi “Kararsızım”, 70 kişi “Katılıyorum” ve 40 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını 

vermiştir. Buradan hareketle katılımcıların %53,9’unun reklamlarda bir hayat dersi 

çıkarılabilecek bir hikaye anlatılmasından memnun olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Tablo 22. Markanın Tüketici Topluluklarının Bir Parçası Olma 

27-Tercih ettiğim markanın hayat tarzıma veya değerlerime yönelik tüketici toplulukları varsa bir 

parçası olabilirim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 17 8,3 

Katılmıyorum 37 18,1 

Kararsızım 45 22,1 

Katılıyorum 74 36,3 

Kesinlikle Katılıyorum 31 15,2 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın hayat tarzıma veya değerlerime yönelik tüketici 

toplulukları varsa bir parçası olabilirim." sorusuna 17 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 

37 kişi “Katılmıyorum”, 45 kişi “Kararsızım”, 74 kişi “Katılıyorum” ve 31 kişi 

“Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların %51,5’inin 
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“Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması katılımcıların sadece 

yarısından biraz fazlasının tüketici topluluklarına katılma eğiliminde olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 23. Tüketicinin Hayat Tarzına ve Değerlerine Yönelik Marka Faaliyetlerine Katılma 

28-Tercih ettiğim markanın hayat tarzıma veya değerlerime yönelik faaliyetlerine katılabilirim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 18 8,8 

Katılmıyorum 32 15,7 

Kararsızım 50 24,5 

Katılıyorum 79 38,7 

Kesinlikle Katılıyorum 25 12,3 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın hayat tarzıma veya değerlerime yönelik faaliyetlerine 

katılabilirim."  sorusuna 18 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 32 kişi “Katılmıyorum”, 50 

kişi “Kararsızım”, 79 kişi “Katılıyorum” ve 25 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını 

vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların %51’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle 

katılıyorum” şeklinde olması tüketicilerin yarısından biraz fazlasının hayat tarzına veya 

değerlerine yönelik marka faaliyetlerine katılmasının yüksek olduğunu göstermektedir. 

  

Tablo 24. Bir Araya Getirici Faaliyetler ile Marka Algılanmasının Kuvvetlenmesi 

29-Tercih ettiğim markanın beni benim gibi düşünen kişilerle bir araya getirici faaliyetler düzenlemesi biz 

tüketicilerin bu markanın algılanmasını kuvvetlendirmeyi sağlar. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 10 4,9 

Katılmıyorum 18 8,8 

Kararsızım 37 18,1 

Katılıyorum 100 49 

Kesinlikle Katılıyorum 39 19,1 

Toplam 204 100 

 

"Tercih ettiğim markanın beni benim gibi düşünen kişilerle bir araya getirici 

faaliyetler düzenlemesi biz tüketicilerin bu markanın algılanmasını kuvvetlendirmeyi 
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sağlar." sorusuna 10 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 18 kişi “Katılmıyorum”, 37 kişi 

“Kararsızım”, 100 kişi “Katılıyorum” ve 39 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını 

vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların %68,1’inin “Katılıyorum ve “Kesinlikle 

katılıyorum” şeklinde olması markanın tüketicinin kendi gibi düşünen insanlarla bir 

araya getirici faaliyetler düzenlemesinin tüketicilerin çoğu tarafından marka algısının 

pozitif yönde etkilediğini söylemek mümkündür.  

 

Tablo 25. Elidor Hakkında Bilgi Sahibi Olma 

30-Elidor hakkında bilgim var. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 3,9 

Katılmıyorum 12 5,9 

Kararsızım 17 8,3 

Katılıyorum 91 44,6 

Kesinlikle Katılıyorum 76 37,3 

Toplam 204 100 

 

"Elidor hakkında bilgim var."  sorusuna 8 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 12 kişi 

“Katılmıyorum”, 17 kişi “Kararsızım”, 91 kişi “Katılıyorum” ve 76  kişi “Kesinlikle 

katılıyorum” yanıtını vermiştir. Anket katılımcılarının %81,9’u “Katılıyorum” ve 

“Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu durum Elidor markasının bilinirliğinin 

çok yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 26. Elidor’un Diğer Markalardan Kolayca Ayırt Edilebilirliği 

31-Elidor’u diğer markalardan kolayca ayırt edebilirim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 7 3,4 

Katılmıyorum 12 5,9 

Kararsızım 20 9,8 

Katılıyorum 93 45,6 

Kesinlikle Katılıyorum 72 35,3 

Toplam 204 100 

 

"Elidor’u diğer markalardan kolayca ayırt edebilirim." sorusuna 7 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 12 kişi “Katılmıyorum”, 20 kişi “Kararsızım”, 93 kişi 
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“Katılıyorum” ve 72 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Anket 

katılımcılarının %80,9’u “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. 

Bu durum Elidor markasının tüketiciler tarafından diğer markalardan kolayca ayırt 

edilebildiğini göstermektedir.  

 

Tablo 27. Elidor’un Kalitesi 

32-Elidor markalı ürünlerin kalitesi oldukça yüksektir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 17 8,3 

Katılmıyorum 37 18,1 

Kararsızım 104 51 

Katılıyorum 39 19,1 

Kesinlikle Katılıyorum 7 3,4 

Toplam 204 100 

 

 

 

"Elidor markalı ürünlerin kalitesi oldukça yüksektir." sorusuna 17 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 37 kişi “Katılmıyorum”, 104 kişi “Kararsızım”, 39 kişi “Katılıyorum” 

ve 7 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Anket katılımcılarının %77,4’ü 

“Kararsız”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Bu 

durumda Elidor markasının tüketiciler tarafından kalitesinin yüksek bulunmadığı 

yorumu yapılabilir.  

 

Tablo 28. Elidor’un İşlevselliği 

33-Elidor markalı ürünlerin işlevsel olma olasılığı çok yüksektir. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 15 7,4 

Katılmıyorum 33 16,2 

Kararsızım 93 45,6 

Katılıyorum 50 24,5 

Kesinlikle Katılıyorum 13 6,4 

Toplam 204 100 

 

"Elidor markalı ürünlerin işlevsel olma olasılığı çok yüksektir." sorusuna 15 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 33 kişi “Katılmıyorum”, 93 kişi “Kararsızım”, 50 kişi 

“Katılıyorum” ve 13 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Anket 
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katılımcılarının %69,2’si “Kararsız”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” 

yanıtını vermiştir. Bu durum katılımcılar tarafından Elidor markasının işlevsel 

olmadığının düşünüldüğünü göstermektedir. 

 

Tablo 29. Elidor’un Tavsiye Edilmesi 

34-Elidor’u diğer insanlara tavsiye ederim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 23 11,3 

Katılmıyorum 57 27,9 

Kararsızım 72 35,3 

Katılıyorum 46 22,5 

Kesinlikle Katılıyorum 6 2,9 

Toplam 204 100 

 

"Elidor’u diğer insanlara tavsiye ederim." sorusuna 23 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 57 kişi “Katılmıyorum”, 72 kişi “Kararsızım”, 46 kişi “Katılıyorum” ve 

6 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Anket katılımcılarının %74,5’i ilgili 

soruya “Kararsız”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtını vermiştir. 

Buradan hareketle katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Elidor markasını diğer 

insanlara tavsiye etmediğini söylemek mümkündür.  

 

Tablo 30. Elidor’un Ürün veya Hizmetlerinin Satın Alınması 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini satın alırım. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 21 10,3 

Katılmıyorum 39 19,1 

Kararsızım 56 27,5 

Katılıyorum 80 39,2 

Kesinlikle Katılıyorum 8 3,9 

Toplam 204 100 

 

"Elidor’un ürün veya hizmetini satın alırım." sorusuna 21 kişi “Kesinlikle 

katılmıyorum”, 39 kişi “Katılmıyorum”, 56 kişi “Kararsızım”, 80 kişi “Katılıyorum” ve 

8 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların 

%43,1’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması katılımcıların 
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sadece yarıya yakınının Elidor ürünlerini satın aldığını göstermektedir. Önceki 

sorulardan da hareketle katılımcıların Elidor ürünlerini kaliteli bulmadığı ve işlevsel 

olduğunu düşünmediği durumda, Elidor ürünlerinin satın alınması rakip marka ürünlere 

göre daha uygun fiyatlı olması ile açıklanabilir.  

 

Tablo 31. Elidor’un Gelecekte Tercih Edilmesi 

36- Elidor gelecekte de tercih ettiğim bir marka olacaktır. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 25 12,3 

Katılmıyorum 49 24 

Kararsızım 79 38,7 

Katılıyorum 45 22,1 

Kesinlikle Katılıyorum 6 2,9 

Toplam 204 100 

 

"Elidor gelecekte de tercih ettiğim bir marka olacaktır."  sorusuna 25 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 49 kişi “Katılmıyorum”, 79 kişi “Kararsızım”,  45 kişi 

“Katılıyorum” ve 6  kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Ankete katılanların 

%75,1’i ilgili soruya “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle katılmıyorum” 

yanıtlarını vermiştir. Dolayısıyla katılımcıların büyük çoğunluğunun gelecekte Elidor 

ürünlerini kullanmak istemediği söylenilebilir. 

 

Tablo 32. Elidor’un İlk Tercih Olması 

37-Elidor diğer markalarla aynı özellikte olsaydı bile ilk tercihim olurdu. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 43 21,1 

Katılmıyorum 74 36,3 

Kararsızım 63 30,9 

Katılıyorum 21 10,3 

Kesinlikle Katılıyorum 3 1,5 

Toplam 204 100 

 

"Elidor diğer markalarla aynı özellikte olsaydı bile ilk tercihim olurdu."  sorusuna 

43 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 74  kişi “Katılmıyorum”, 63 kişi “Kararsızım”,  21 

kişi “Katılıyorum” ve 3  kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Ankete 
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katılanların %88,3’ü ilgili soruya “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle 

katılmıyorum” yanıtlarını vermiştir. Bu durum Elidor’un diğer markalarla aynı özellikte 

olsa ilk tercih edilen marka olmayacağını açık bir biçimde göstermektedir.  

 

Tablo 33. Rakip Markaların Daha İyi Olması Durumunda Elidor’un Satın Alınması 

38-Rakip diğer markaların ürünleri iyi olsa bile ben Elidor ürünlerini satın alırım. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 97 47,5 

Katılmıyorum 58 28,4 

Kararsızım 39 19,1 

Katılıyorum 8 3,9 

Kesinlikle Katılıyorum 2 1 

Toplam 204 100 

 

"Rakip diğer markaların ürünleri iyi olsa bile ben Elidor ürünlerini satın alırım." 

sorusuna 97 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 58 kişi “Katılmıyorum”, 39 kişi 

“Kararsızım”, 8 kişi “Katılıyorum” ve 2 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. 

Ankete katılanların %95’i ilgili soruya “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle 

katılmıyorum” yanıtlarını vermiştir. Bu durum diğer markaların daha iyi ürün üretmesi 

durumunda tüketiciler tarafından Elidor’un vazgeçilebilir bir marka olduğunu gözler 

önüne sermektedir. 

 

Tablo 34. Kampanyanın Bilinirliği 

39-Elidor’un Dedim Olabilir kampanyasını biliyorum/duydum. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 25 12,3 

Katılmıyorum 13 6,4 

Kararsızım 2 1 

Katılıyorum 41 20,1 

Kesinlikle Katılıyorum 123 60,3 

Toplam 204 100 

 

 

"Elidor’un Dedim Olabilir kampanyasını biliyorum/duydum."  sorusuna 25 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 13 kişi “Katılmıyorum”, 2 kişi “Kararsızım”,  41 kişi 
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“Katılıyorum” ve 123  kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Ankete 

katılanların %80,4’ü ilgili soruya “Katılıyorum”, “Kesinlikle katılıyorum” yanıtlarını 

vermiştir. Bu durum Elidor’un ‘Dedim Olabilir’ transmedya reklam kampanyasının 

bilinirliğini göstermektedir. Katılımcıların büyük çoğunun ‘Dedim Olabilir’ 

kampanyasını biliyor olması kampanyanın fark edilmiş olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 35. Kampanyanın Farklı Platformlarda Görünürlüğü 

40-Dedim Olabilir kampanyasını farklı platformlarda gördüm. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 21 10,3 

Katılmıyorum 19 9,3 

Kararsızım 4 2 

Katılıyorum 52 25,5 

Kesinlikle Katılıyorum 108 52,9 

Toplam 204 100 

 

"Dedim Olabilir kampanyasını farklı platformlarda gördüm."  sorusuna 21 kişi 

“Kesinlikle katılmıyorum”, 19 kişi “Katılmıyorum”, 4 kişi “Kararsızım”, 52 kişi 

“Katılıyorum” ve 108  kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Ankete 

katılanların %78,4’ü ilgili soruya “Katılıyorum”, “Kesinlikle katılıyorum” yanıtlarını 

vermiştir. Dolayısıyla katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kampanyayı farklı 

platformlarda görme fırsatı bulduğunu söylemek mümkündür.  

 
Tablo 36. Kampanyanın Hikayesinin Beğenilmesi 

41-Dedim Olabilir kampanyasının hikayesini ve mesajını beğendim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 19 9,3 

Katılmıyorum 17 8,3 

Kararsızım 22 10,8 

Katılıyorum 73 35,8 

Kesinlikle Katılıyorum 73 35,8 

Toplam 204 100 

 

"Dedim Olabilir kampanyasının hikayesini ve mesajını beğendim."  sorusuna 19 

kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 17 kişi “Katılmıyorum”, 22 kişi “Kararsızım”, 73’er 
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kişi “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen 

yanıtların %71,6’sının “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması anket 

katılımcıları tarafından kampanyanın hikayesinin beğenildiği söylemek mümkündür.  

 
Tablo 37. Kampanyanın Tüketicilerin Markaya Olan Düşüncelerine Etkisi 

42-Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi olumlu yönde değiştirdi. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 22 10,8 

Katılmıyorum 40 19,6 

Kararsızım 57 27,9 

Katılıyorum 51 25 

Kesinlikle Katılıyorum 34 16,7 

Toplam 204 100 

 

 

"Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi olumlu yönde 

değiştirdi." sorusuna 22 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 40 kişi “Katılmıyorum”, 57 kişi 

“Kararsızım”, 51 kişi “Katılıyorum” ve 34 kişi “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını 

vermiştir. Soruya ilişkin frekans tablosuna Tablo 18’de yer verilmiştir. Ankete 

katılanların %58,3’ü ilgili soruya “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle 

katılmıyorum” yanıtlarını vermiştir. Bu durumda ankete katılanların çoğunun ‘Dedim 

Olabilir’ transmedya reklam kampanyasına rağmen Elidor markası hakkında 

düşüncelerinin hiç değişmediğini söylemek mümkündür.  

 

Tablo 38. Kampanyanın İçeriğinin Beğenilmesi 

43-Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi değiştirmese bile kampanyanın içeriğini 

beğendim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 18 8,8 

Katılmıyorum 21 10,3 

Kararsızım 23 11,3 

Katılıyorum 71 34,8 

Kesinlikle Katılıyorum 71 34,8 

Toplam 204 100 

 

 

"Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi değiştirmese bile 

kampanyanın içeriğini beğendim."  sorusuna 18 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 21 kişi 
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“Katılmıyorum”, 23 kişi “Kararsızım”,  71’er kişi “Katılıyorum” ve “Kesinlikle 

katılıyorum” yanıtını vermiştir. Ankete katılanların %69,6’sının “Katılıyorum” ve 

“Kesinlikle katılıyorum” şeklinde ilgili soruya yanıt vermesi kişilerin yarısından 

fazlasının marka hakkındaki düşünceleri değişmese bile kampanyanın içeriğini 

beğendiği anlamına gelmektedir. 

 

Tablo 39. Tüketicilerin Kampanyaya Katılıp Destek Vermesi 

44-Dedim Olabilir kampanyasına çeşitli sosyal medya platformları üzerinden ben de katılıp destek 

verdim. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 70 34,3 

Katılmıyorum 75 36,8 

Kararsızım 21 10,3 

Katılıyorum 20 9,8 

Kesinlikle Katılıyorum 18 8,8 

Toplam 204 100 

 

 

"Dedim Olabilir kampanyasına çeşitli sosyal medya platformları üzerinden ben de 

katılıp destek verdim." sorusuna 70 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 75 kişi 

“Katılmıyorum”, 21 kişi “Kararsızım”, 20 kişi “Katılıyorum” ve 18 kişi “Kesinlikle 

katılıyorum” yanıtını vermiştir. Ankete katılanların %81,4’ü “Kararsızım”, “Kesinlikle 

katılmıyorum” ve “Katılmıyorum” yanıtlarını vermiştir. Bu da anket katılımcılarının 

reklam kampanyasına çeşitli sosyal medya platformları üzerinden katılıp destek 

vermediklerini göstermektedir.  

 

Tablo 40. Kampanyanın Topluma Bir Mesaj Vermesi 

45-Dedim Olabilir kampanyasının markayla ilgili olmasının dışında topluma bir mesaj verdiğini 

düşünüyorum. 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 17 8,3 

Katılmıyorum 18 8,8 

Kararsızım 26 12,7 

Katılıyorum 68 33,3 

Kesinlikle Katılıyorum 75 36,8 

Toplam 204 100 
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"Dedim Olabilir kampanyasının markayla ilgili olmasının dışında topluma bir 

mesaj verdiğini düşünüyorum" sorusuna 17 kişi “Kesinlikle katılmıyorum”, 18 kişi 

“Katılmıyorum”, 26 kişi “Kararsızım”, 68 kişi “Katılıyorum” ve 75 kişi “Kesinlikle 

katılıyorum” yanıtını vermiştir. İlgili soruya verilen yanıtların %70,1’inin 

“Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması markanın ‘Dedim Olabilir’ 

transmedya reklam kampanyası ile vermeye çalıştığı toplumsal mesajın ankete katılan 

kişiler tarafından da algılandığını göstermektedir.  

 

3.7.2. Transmedya Reklam Kampanyalarının Tüketiciler ile Marka Arasında 

Yarattığı Etkileşim 

 

 

1. araştırma sorusuna cevap bulabilmek amacıyla transmedya reklam 

kampanyalarının tüketiciler ile marka arasında bir etkileşim yaratıp yaratmadığının 

incelenmesi için 18 ve 23. sorulara hem ikisi arasındaki olası bir ilişkiyi açıklamaya 

yönelik Pearson Korelasyon Analizi yapılmış hem de iki sorunun frekans analizi 

sonuçları değerlendirilmiştir. Korelasyon analizi, değişkenler arasındaki doğrusal 

ilişkinin yönü ve gücünü belirlemek amacıyla yapılan bir analiz türü olduğundan bu 

araştırma kapsamında aralarında ilişki olduğu varsayılan anket soruları arasındaki 

ilişkinin varlığını, gücünü ve yönünü belirlemek korelasyon analizi yapılmıştır. Bu 

durumda yokluk ve alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: 18 ve 23. soru arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 

H1: 18 ve 23. soru arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

İlgili testin %95 güven düzeyinde “p-değeri<0,05” durumunda yokluk hipotezi 

olan H0 reddedilmektedir. 18 ve 23. Sorular arasında korelasyon katsayısı 0.404 
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çıkmıştır. Bu değer, iki değişken arasında aynı yönlü ilişki olduğunu göstermektedir. 

Sonuçlara Tablo 41’de yer verilmiştir.  

 

Tablo 41. Reklam Kampanyaları ile Tüketici Arasındaki Etkileşim 

  

23-Tercih ettiğim markanın 

e-posta, sosyal medya, video 

kanalları vb. internet araçları 

ile karşılaştığım bir reklamı 

kontrolüm dışında değil, 

kendim paylaşarak takipçi 

listeme yaymak isterim. 

18-Tercih ettiğim markanın reklamı 

çerçevesinde bir sosyal etkileşim 

organizasyonuna katılabilirim. (Örn. 

Instagram’da çıkardığı filtreyi 

denemek, Twitter’da retweet etmek, 

Whatsapp’ta sticker kullanmak) 

Pearson Korelasyon Katsayısı .404* 

p-değeri .000 

N 204 

 

Tablo 41’e bakıldığı zaman 18. ve 23. soru arasında doğrusal bir ilişkinin var 

olması; insanların tercih ettikleri markaların reklamlarını eğer beğenirlerse kendi 

istekleri doğrultusunda paylaşması ve markanın reklam faaliyetlerine, sosyal etkileşim 

organizasyonlarına katılabilme imkanının olduğunu göstermektedir. Buradan yola 

çıkarak markaların tüketiciler ile iletişim kurabilmek amacıyla marka iletişim 

stratejilerini hazırlarken özellikle sosyal etkileşim organizasyonlarını dahil etmeleri 

gerektiği çıkarımında bulunmak mümkündür. Markaların gerek farklı kampanyalarında 

yer almak üzere gerekse de transmedya kampanyalarına dahil ederek düzenleyecekleri 

sosyal etkileşim organizasyonları ne kadar ilgi çekici olursa, bu kampanyalar tüketicileri 

kendine çekecek ve tüketicilerin de onlara kendi isteği ile katılması veya paylaşması o 

kadar fazla olacaktır.  

 

Araştırmada ayrıca marka ile iletişime geçme ve etkileşimde bulunmanın 

cinsiyete göre değişip değişmediğini anlayabilmek ve iki grup arasındaki ortalama bir 

fark olup olmadığını ölçmek amacıyla cinsiyet kategorisinde bağımsız örneklem t-testi 

de gerçekleştirilmiş olup p-değeri 0.004 çıkmıştır. Bu durumda 18. sorunun cevabının 
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cinsiyete göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda ankete katılan kadın 

katılımcıların %61’i tercih ettiği markanın reklamı çerçevesinde sosyal etkileşim 

organizasyonuna katılım göstereceği cevabı vermiştir. Sosyal etkileşim uygulamalarına 

katılımının cinsiyete göre değişmesi özellikle markaların hedef kitleleri için 

değerlendirmesi gereken bir durum olmakla birlikte ‘Dedim Olabilir’ kampanyası 

özelinde kadın tüketicilerin kampanyaya daha çok entegre olarak marka ile daha fazla 

iletişim kurduğu görülmektedir. Ankete katılan kişiler dışında pek çok kadın tüketicinin 

sosyal medya hesabından kendi hayalini paylaşması, ‘Dedim Olabilir’ WhatsApp 

çıkartmasını kullanması da buna örnek olarak verilebilir.  

 

Tablo 13’teki frekans analizi sonucunda 18. soruya verilen yanıtların %51,4’ünün 

“Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olduğu görülmüştür. Böylece 

katılımcıların yarısından fazlasının transmedya reklamıyla birlikte sosyal etkileşim 

organizasyonuna katılmasının marka ile tüketici arasında etkileşim yaratılmasına neden 

olduğu söylenebilir. Aynı zamanda Tablo 18’deki 23. soruya verilen yanıtların 

%46,1’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde olması ise benzer 

şekilde katılımcıların yarıya yakınının transmedya reklam kampanyasını paylaşarak 

marka ile etkileşimine geçtiğini göstermektedir. Bu iki sorununun cevabından hareketle 

transmedya reklam kampanyalarında tüketiciler ile marka arasında etkileşim 

gerçekleştiğini söylemek ve 1. araştırma sorusunun yanıtını vermek mümkündür. 

Dolayısıyla transmedya reklam kampanyalarının marka ile tüketici arasında iletişimsel 

anlamda bir köprü oluşturması ve markaların marka iletişimi açısından transmedya 

stratejilerini kullanarak tüketiciler ile etkileşime geçmesi kayda değerdir. Tüketicilerin 

transmedya reklam stratejilerini uygulayan markaların sosyal etkileşim faaliyetlerine 

katılım sergilemesi aynı zamanda kampanyaların çok daha fazla kullanıcı tarafından 

duyulmasını, kampanyanın farklı kitlelere ulaşmasını ve özellikle markanın 
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ulaşılabilirliğini arttıran bir faktördür. Bu anlamda markalar; yakınsama kültürü ile iç 

içe geçen medya platformlarını transmedya reklam kampanyalarında kullanarak vermek 

istedikleri mesajları farklı özellikleri ile birlikte öne çıkararak katılımcıyı etkileşime 

başka bir ifadeyle katılmaya ve kampanyanın bir parçası olmaya davet etmeli, bununla 

beraber tüketici ile arasında bağ kurmaya çalışmaya devam etmelidir. 

 

 

3.7.3. Transmedya Reklam Kampanyalarında Yeni Medya Araçlarının 

Kullanılması 

 

 

 ‘Dedim Olabilir’ kampanyasına ilişkin anket soruları toplamda 7 sorudan 

oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir anket sorusunun markaların kampanyalarının en 

etkili olduğu düşünülen platforma göre değişimine ilişkin Tek Yönlü ANOVA 

yapılmıştır. Araştırma kapsamında anket sorularının ortalamasının, ikiden fazla alt 

gruba sahip demografik bilgilere ilişkin sorularla ‘Dedim Olabilir’ soru grubundaki 

değişiminin ölçümünde ANOVA kullanılmıştır. Tek Yönlü ANOVA’da yokluk ve 

alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

 H0: ‘Dedim Olabilir’ sorularına verilen cevaplar markaların kampanyalarının en 

etkili olduğu düşünülen platforma göre değişmemektedir. 

H1: ‘Dedim Olabilir’ sorularına verilen cevaplar markaların kampanyalarının en 

etkili olduğu düşünülen platforma göre değişmektedir. 

  

Tek Yönlü ANOVA analiz ile ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelenmektedir. “p-değeri<0,05” durumunda yokluk hipotezi olan H0 reddedilmektedir. 

Bu durumda, ilgili ‘Dedim Olabilir’ kampanyasına ilişkin anket sorularına verilen 

cevapların markaların en etkili olduğu düşünülen platforma göre değiştiği yorumu 

yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 42’de yer verilmiştir. 
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Tablo 42. Kampanyalarının En Etkili Olduğu Düşünülen Platforma Göre Değişimi 

Soru F-ist p-değeri 

39-Elidor’un Dedim Olabilir kampanyasını biliyorum/duydum. 3.070 .004* 

40-Dedim Olabilir kampanyasını farklı platformlarda gördüm. 3.977 .000* 

41-Dedim Olabilir kampanyasının hikayesini ve mesajını beğendim. 2.694 .011* 

42-Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi olumlu yönde değiştirdi. 1.727 .105 

43-Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi değiştirmese bile 

kampanyanın içeriğini beğendim. 2.487 .018* 

44-Dedim Olabilir kampanyasına çeşitli sosyal medya platformları üzerinden ben de 

katılıp destek verdim. 2.526 .016* 

45-Dedim Olabilir kampanyasının markayla ilgili olmasının dışında topluma bir 

mesaj verdiğini düşünüyorum. 2.731 .010* 

 

 

Tek Yönlü ANOVA analizi ile ilgili testin değerlendirmesi için Tablo 42 

incelendiğinde; 39, 40, 41, 43, 44 ve 45 numaralı ‘Dedim Olabilir’ kampanyasına ilişkin 

anket sorularına verilen cevapların markaların en etkili olduğu düşünülen platforma 

göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. ‘Dedim Olabilir’ kampanyasının kullanıcılar 

tarafından pek çok farklı medya platformunda duyulduğu ve kullanıcıların en çok etkili 

olduğunu düşündükleri platforma göre verdikleri cevapların değiştiği 

söylenebilmektedir.  

 

Tablodaki genel sonuçlardan hareketle ayrıca yeni medya araçlarının transmedya 

reklam kampanyalarının yayılmasına katkı sağlayıp sağlamadığını gözlemleyebilmek 

için 39. Sorunun 6.soruyla olan ilişkisi incelenmiştir. Tablo 42’de de görüldüğü üzere 

bu ilişkideki p-değeri 0,004 çıkmış ve markaların kampanyalarının etkili olduğu 

düşünülen platforma göre değiştiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda katılımcıların 

farklı medya platformlarında gördükleri reklamlardan farklı düzeylerde etkilendikleri 

yorumu yapılabilmektedir. Özellikle Grafik 2’de yer alan 6. soruya dair frekans 

analizine bakıldığında, anket katılımcılarının %75’i marka tercihini yaparken en çok 

sosyal paylaşım sitelerinde bulunan reklamlardan etkilendiğini söylemiştir. Sosyal 

paylaşım sitelerini sırasıyla televizyon, web sitesi, video kanalları, internet/video 
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oyunları, mobil uygulamalar, sosyal etkileşim organizasyonları ve gazete takip etmiştir. 

Bu durumda 2. araştırma sorusuna yanıt olarak sosyal paylaşım siteleri gibi yeni medya 

araçlarının; tüketiciye ulaşmada etkili bir yöntem olduğunu ve transmedya reklam 

kampanyalarında kullanılarak markaların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı 

sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca anket sonuçlarından hareketle markaların, 

reklam kampanyalarını hayata geçirirken sadece bir reklam filmi veya bir billboard ile 

yetinmemesi gerektiği özellikle sosyal paylaşım sitelerinin neredeyse hepsinde yer 

alarak hepsinin mecra stratejisine göre kampanya geliştirmesi gerektiği söylenebilir. 

Çünkü marka farkındalığını arttırmak ve marka değerini yükseltmek isteyen markalar 

için sosyal paylaşım sitelerinde var olarak aktif içerikler üretmek kullanıcıların marka 

tercihini etkileyerek markaya fayda sağlayacaktır.  

 

Özellikle yeni gelişen teknolojiler ile birlikte yeni medya günümüzün kaçınılmaz 

ve en önemli iletişim teknolojilerinden biri olduğu varsayıldığında transmedya 

kampanyaları özelinde de çıkan bu sonuç kesinlikle anlamlı ve markaların 

değerlendirmesi gereken bir unsurdur. Markaların yarattıkları her reklam 

kampanyasında yeni medya platformlarına o platformlara özel farklı stratejiler ile 

gitmesi ve hatta transmedya reklam kampanyası ile bu kampanyaları geliştirmesi 

özellikle markaların farklı kitlelere ulaşmasına, bilinirliğinin artmasına ve tüketici ile 

etkileşime girerek bir bağ yaratmasını sağlayacaktır. 

 

 

3.7.4. Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği ile Marka Değeri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

 

Bu başlık altında Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği içerisinde yer alan 

faktörler ile tüketici temelli marka değeri ifadeleri arasındaki ilişkiyi açıklamak ve aynı 
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zamanda 3 ile 4. araştırma sorularına yanıt verebilmek amacıyla Pearson Korelasyon 

Analizi yapılmıştır.   

 

3.7.4.1. Transmedya Başarı Kriterleri ile Marka Değeri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi  

 

 

 Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği’nin bir alt faktörü olan Transmedya 

Başarı Kriterleri toplamda 3 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir sorunun tüketici 

temelli marka değeri anket sorularının her biri ile arasındaki ilişkinin analizinde yokluk 

ve alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: Transmedya Başarı Kriterleri ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki 

yoktur. 

H1: Transmedya Başarı Kriterleri ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki 

vardır. 

 

Bu ölçekteki her bir sorunun tüketici temelli marka değeri anket sorularının her 

biri ile arasındaki ilişkinin analizinde ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde H0 reddedilmektedir. Bu durumda Transmedya Başarı Kriterlerini 

oluşturan ifadeler ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki 

olduğu yorumu yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 43’te yer verilmiştir. 
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Tablo 43. Transmedya Başarı Kriterleri ile Marka Değeri Arasındaki İlişki  

  

 7. Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklam 

hikâyesin

in 

kampany

a 

bütününe 

ve 

amacına 

uygun 

olmasını 

beklerim. 

8. 

Tercih 

ettiğim 

markan

ın 

reklam 

hikâyes

ine 

entegre 

olup 

interakt

if 

katılım 

sağladı

ğım 

süreçte

n keyif 

almak 

ve 

eğlenm

ek 

isterim. 

9. Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklamın

ın 

uyguland

ığı 

platform

a (TV, 

sosyal 

medya, 

web 

sitesi, 

mobil 

uygulam

a, online 

oyun, 

vb.) 

rahat ve 

kolay 

erişim 

sağlamak 

isterim. 

30-Elidor hakkında bilgim var. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .411* .292* .300* 

p-değeri .000 .000 .000 

N 204 204 204 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .416* .197* .279* 

p-değeri .000 .005 .000 

N 204 204 204 

32-Elidor markalı ürünlerin 

kalitesi oldukça yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .119 .135 .158* 

p-değeri .089 .054 .024 

N 204 204 204 

33-Elidor markalı ürünlerin 

işlevsel olma olasılığı çok 

yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .089 -.029 .159* 

p-değeri .207 .678 .023 

N 204 204 204 

34-Elidor’u diğer insanlara 

tavsiye ederim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .073 .178* .065 

p-değeri .299 .011 .357 

N 204 204 204 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini 

satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .136 .180* .184* 

p-değeri .052 .010 .008 

N 204 204 204 

36-Elidor gelecekte de tercih 

ettiğim bir marka olacaktır. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .119 .179* .155* 

p-değeri .091 .010 .027 

N 204 204 204 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk tercihim 

olurdu. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .061 .007 .026 

p-değeri .384 .921 .713 

N 204 204 204 

38-Rakip diğer markaların 

ürünleri iyi olsa bile ben Elidor 

ürünlerini satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .015 .033 -.007 

p-değeri .836 .635 .920 

N 204 204 204 



 

166 
 

 

 

Transmedya başarı kriterlerini ölçen üç sorudan ilki olan “Tercih ettiğim 

markanın reklam hikâyesinin kampanya bütününe ve amacına uygun olmasını 

beklerim.” ile marka değeri anket sorularından “Elidor hakkında bilgim var.” ve 

“Elidor’u diğer markalardan kolayca ayırt edebilirim.” ifadeleri arasında aynı yönlü, 

doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

 

Transmedya başarı kriterlerini ölçen bir diğer soru olan “Tercih ettiğim markanın 

reklam hikâyesine entegre olup interaktif katılım sağladığım süreçten keyif almak ve 

eğlenmek isterim.” ifadesi ile marka değeri anket sorularından 30, 31, 34 ve 36 numaralı 

sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Transmedya başarı kriterlerini ölçen bir soru olan “Tercih ettiğim markanın 

reklamının uygulandığı platforma (TV, sosyal medya, web sitesi, mobil uygulama, 

online oyun, vb.) rahat ve kolay erişim sağlamak isterim.” ifadesi ile 31, 32, 33, 34, 35 

ve 36 numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur.  

 

Tablodaki 43’teki bilgilerden hareketle Transmedya Başarı Kriterleri içerisindeki 

reklam hikâyesinin kampanya bütününe ve amacına uygun olması (ilişkili) ile markayı 

bilmenin ve ayırt edilebilirliği sağlamanın kendi arasında anlamlı bir ilişki içerdiğinden 

söz edilebilir. Dolayısıyla transmedya reklam kampanyasının bütünlüklü bir strateji ile 

amacına uygun bir hikaye anlatması özellikle markanın farkındalığının artmasına ve 

rakiplerine kıyasla kolayca ayırt edilmesine yarayan bir etkendir. Katılımcıların reklam 

hikâyesine entegre olup interaktif katılım sağladıkları süreçten keyif almayı ve 

eğlenmeyi (eğlence) istemesi ise markanın farkındalığı, ayırt edilebilirliği, tavsiye 
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edilebilirliği ve gelecekte de tercih edilebilir olmasında bir etkendir. Katılımcıların 

kampanyaya rahat ve kolay erişim sağlaması (erişilebilirlik) da genel anlamda markanın 

rakip markalardan ayırt edilebilmesi, kalitesi, işlevselliği, tavsiye edilmesi, tercih edilip 

satın alınması gibi marka değerinin bütünüyle ilişkilidir. Dolayısıyla Transmedya Başarı 

Kriterlerini oluşturan ilişkili, eğlence ve erişilebilirlik anlamlarını oluşturan soruların 

marka değeri oluşturmada etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

 

 

3.7.4.2. Çok Platformluluk ve Yakınsama ile Marka Değeri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi  

 

 

Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği’nin bir alt faktörü olan Çok Platformluluk 

ve Yakınsama faktörü toplamda 5 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir sorunun 

tüketici temelli marka değeri anket sorularının her biri ile arasındaki ilişkinin analizinde 

yokluk ve alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: Çok Platformluluk ve Yakınsama ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki 

yoktur. 

H1: Çok Platformluluk ve Yakınsama ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki 

vardır. 

 

Ölçekteki her bir sorunun tüketici temelli marka değeri anket sorularının her biri 

ile arasındaki ilişkinin analizinde, ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde H0 reddedilmektedir. Bu durumda Çok Platformluluk ve Yakınsama 

faktörünü oluşturan ifadeler ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal ve anlamlı bir 

ilişki olduğu yorumu yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 44’te yer verilmiştir. 
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Tablo 44. Çok Platformluluk ve Yakınsama ile Marka Değeri Arasındaki İlişki 

    

10. 

Tercih 

ettiğim 

markan

ın 

reklam 

faaliyet

lerinin 

birçok 

platfor

m 

üzerind

en 

gösteril

mesi 

markan

ın 

tüketici

ye 

ulaşma

sını 

arttırır. 

11. 

Tercih 

ettiğim 

markanı

n 

reklam 

faaliyetl

erine 

birçok 

platfor

m 

üzerind

en (TV, 

radyo, 

sosyal 

medya, 

mobil 

uygula

ma, 

online 

oyun, 

sosyal 

etkinlikl

er, vb.) 

ve her 

an her 

yerden 

ulaşmak 

markayl

a olan 

bağımı 

kuvvetl

endirir. 

12. 

Tercih 

ettiğim 

markanı

n reklam 

faaliyetl

erinin 

birçok 

platform 

üzerinde

n 

gösteril

mesi 

aklımda 

kalması

nı daha 

çok 

sağlar. 

13. 

Tercih 

ettiğim 

markanı

n 

geleneks

el 

medya 

araçların

ın (TV, 

radyo, 

vb.) 

yanında 

yeni 

medya 

araçlarıy

la da 

(web 

sitesi, 

sosyal 

medya, 

sosyal 

etkinlikl

er, 

mobil 

uygulam

alar, 

vb.) 

reklam 

faaliyetl

erinde 

bulunma

sı onu 

rakipleri

nden 

ayırır. 

14. 

Tercih 

ettiğim 

markanı

n birçok 

platform 

üzerinde

n bana 

ulaşması 

üretici 

ile 

karşılıkl

ı bir 

iletişimd

e 

olduğu

m 

hissini 

verir. 

30-Elidor 

hakkında 

bilgim var. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

.285

* .181* .215* .356* .253* 

p-değeri .000 .010 .002 .000 .000 

N 204 204 204 204 204 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

.261

* .213* .206* .281* .199* 

p-değeri .000 .002 .003 .000 .004 

N 204 204 204 204 204 

32-Elidor markalı ürünlerin 

kalitesi oldukça yüksektir. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

.154

* .145* .055 .118 .173* 

p-değeri .028 .039 .437 .093 .013 

N 204 204 204 204 204 

33-Elidor markalı ürünlerin 

işlevsel olma olasılığı çok 

yüksektir. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

.217

* .135 .087 .164* .090 

p-değeri .002 .054 .218 .019 .200 

N 204 204 204 204 204 
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34-Elidor’u diğer insanlara 

tavsiye ederim. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı .118 .143* .033 .073 .112 

p-değeri .092 .041 .639 .298 .109 

N 204 204 204 204 204 

35-Elidor’un ürün veya 

hizmetini satın alırım. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

.174

* .127 .067 .135 .067 

p-değeri .013 .070 .341 .053 .338 

N 204 204 204 204 204 

36-Elidor gelecekte de tercih 

ettiğim bir marka olacaktır. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

.192

* .141* .120 .190* .136 

p-değeri .006 .044 .089 .007 .052 

N 204 204 204 204 204 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk 

tercihim olurdu. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı 

.184

* .102 .041 .015 .111 

p-değeri .009 .146 .562 .836 .113 

N 204 204 204 204 204 

38-Rakip diğer markaların 

ürünleri iyi olsa bile ben Elidor 

ürünlerini satın alırım. 

Pearson 

Korelasyon 

Katsayısı .104 .144* .051 .008 .101 

p-değeri .138 .040 .470 .905 .149 

N 204 204 204 204 204 

 

 

Çok Platformluluk ve Yakınsama sorularından ilki olan “Tercih ettiğim markanın 

reklam faaliyetlerinin birçok platform üzerinden gösterilmesi markanın tüketiciye 

ulaşmasını arttırır.” ile marka değeri anket sorularından 30, 31, 32, 33, 35, 36 ve 37 

numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur.  

 

Çok Platformluluk ve Yakınsama sorularından ikincisi olan “Tercih ettiğim 

markanın reklam faaliyetlerine birçok platform üzerinden (TV, radyo, sosyal medya, 

mobil uygulama, online oyun, sosyal etkinlikler, vb.) ve her an her yerden ulaşmak 

markayla olan bağımı kuvvetlendirir.” ile marka değeri anket sorularından 30, 31, 32, 

34, 36 ve 38 numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki bulunmuştur. 
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Çok Platformluluk ve Yakınsama sorularından üçüncüsü olan “Tercih ettiğim 

markanın reklam faaliyetlerinin birçok platform üzerinden gösterilmesi aklımda 

kalmasını daha çok sağlar.” ile marka değeri anket sorularından 30 ve 31 numaralı 

sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Çok Platformluluk ve Yakınsama sorularından dördüncüsü olan “Tercih ettiğim 

markanın geleneksel medya araçlarının (TV, radyo, vb.) yanında yeni medya 

araçlarıyla da (web sitesi, sosyal medya, sosyal etkinlikler, mobil uygulamalar, vb.) 

reklam faaliyetlerinde bulunması onu rakiplerinden ayırır.” ile marka değeri anket 

sorularından 30, 31, 33 ve 36 numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Çok Platformluluk ve Yakınsama sorularından sonuncusu olan “Tercih ettiğim 

markanın birçok platform üzerinden bana ulaşması üretici ile karşılıklı bir iletişimde 

olduğum hissini verir.” ile marka değeri anket sorularından 30, 31 ve 32 numaralı 

sorular arasında aynı yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Tablo 44’deki sonuçlardan hareketle Çok Platformluluk ve Yakınsama faktörüne 

yönelik unsurlar; geleneksel ve yeni medya olmak üzere farklı ve pek çok platform 

üzerinden gösterilen reklamların her an her yerden tüketiciye ulaşmayı arttırarak marka 

ile tüketici arasındaki bağı kuvvetlendirmesi, tüketicinin marka ile karşılıklı bir 

iletişimde olduğu hissine kapılması, tüketicinin hafızasında daha çok yer edinmesi,  yeni 

medya araçlarını da kampanyada önemli bir noktaya konumlandırarak rakiplerinden 

sıyrılması gibi sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenle faktörü tanımlayan temel 

ifadelerin transmedya reklam kampanyalarında uygulandığında; markanın 

farkındalığının ve ulaşılabilirliğini arttırılması, rakiplerinden ayrışması ve aynı zamanda 
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da iletişimsel anlamda tüketici ile marka arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olduğu 

söylenebilir. Faktör ifadelerinin bu özellikleri ile marka değerini etkilediği sonucuna 

varılabilir. Nitekim tablodaki korelasyon incelendiğinde Çok Platformluluk ve 

Yakınsama faktörünü oluşturan ifadelere olan eğilim ile marka değeri ifadeleri arasında 

doğrusal bir ilişki olduğu yorumu yapılmaktadır. 

 

 

3.7.4.3. Bağımsızlık ve Devamlılık ile Marka Değeri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi  

 

 

Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği’nin bir alt faktörü olan Bağımsızlık ve 

Devamlılık faktörü toplamda 3 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir ifadenin 

tüketici temelli marka değeri anket sorularından her biri ile arasındaki ilişkinin 

analizinde yokluk ve alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: Bağımsızlık ve Devamlılık ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 

H1: Bağımsızlık ve Devamlılık ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

Ölçekteki her bir ifadenin tüketici temelli marka değeri anket sorularının her biri 

ile arasındaki ilişkinin analizinde ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde H0 reddedilmektedir. Bu durumda Bağımsızlık ve Devamlılık faktörünü 

oluşturan ifadeler ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki 

olduğu yorumu yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 45’te yer verilmiştir. 
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Tablo 45. Bağımsızlık ve Devamlılık ile Marka Değeri Arasındaki İlişki 

  

 15. 

Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklam 

kampany

ası, 

birçok 

platform 

üzerinde

n 

yayınlans

a ve her 

bir 

platform

da farklı 

reklamlar 

olsa bile 

bu 

kampany

a 

birbirine 

bağlandı

ğında da 

bir bütün 

oluşturm

alıdır. 

16. 

Tercih 

ettiğim 

markan

ın 

reklamı 

birçok 

platfor

m 

üzerind

en 

yapıldı

ğında 

her bir 

platfor

m 

kendi 

içinde 

bağıms

ız tek 

bir 

platfor

m 

halinde 

reklamı 

sunabil

melidir. 

17. 

Tercih 

ettiğim 

markanın 

bir 

platform

da 

başlayıp 

(örn. TV 

reklamın

da) diğer 

bir 

platform

da devam 

eden 

reklam 

hikâyesi 

farklı 

tüketici 

profilleri

ne (örn. 

sosyal 

medyada

) 

ulaşacakt

ır. 

30-Elidor hakkında bilgim var. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .326* .123 .208* 

p-değeri .000 .080 .003 

N 204 204 204 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .330* .056 .175* 

p-değeri .000 .423 .012 

N 204 204 204 

32-Elidor markalı ürünlerin 

kalitesi oldukça yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .091 .173* .051 

p-değeri .198 .013 .472 

N 204 204 204 

33-Elidor markalı ürünlerin 

işlevsel olma olasılığı çok 

yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .090 .100 .062 

p-değeri .198 .156 .378 

N 204 204 204 

34-Elidor’u diğer insanlara 

tavsiye ederim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı -.024 .112 .047 

p-değeri .738 .110 .508 

N 204 204 204 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini 

satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .105 .148* .088 

p-değeri .136 .034 .208 

N 204 204 204 

36-Elidor gelecekte de tercih 

ettiğim bir marka olacaktır. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .019 .117 .073 

p-değeri .786 .095 .299 

N 204 204 204 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk tercihim 

olurdu. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı -.003 .125 .003 

p-değeri .965 .075 .961 

N 204 204 204 
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38-Rakip diğer markaların 

ürünleri iyi olsa bile ben Elidor 

ürünlerini satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı -.067 .127 -.014 

p-değeri .342 .069 .838 

N 204 204 204 

 

 

Bağımsızlık ve Devamlılık sorularından ilki olan “Tercih ettiğim markanın 

reklam kampanyası, birçok platform üzerinden yayınlansa ve her bir platformda farklı 

reklamlar olsa bile bu kampanya birbirine bağlandığında da bir bütün oluşturmalıdır.” 

ile marka değeri anket sorularından 30 ve 31 numaralı sorular arasında aynı yönlü, 

doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Bağımsızlık ve Devamlılık sorularından ikincisi olan “Tercih ettiğim markanın 

reklamı birçok platform üzerinden yapıldığında her bir platform kendi içinde bağımsız 

tek bir platform halinde reklamı sunabilmelidir.” ile marka değeri anket sorularından 32 

ve 35 numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur. 

 

Bağımsızlık ve Devamlılık sorularından sonuncusu olan “Tercih ettiğim markanın 

bir platformda başlayıp (örn. TV reklamında) diğer bir platformda devam eden reklam 

hikâyesi farklı tüketici profillerine (örn. sosyal medyada) ulaşacaktır.” ile marka değeri 

anket sorularından 30 ve 31 numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Tablo 45’ten yola çıkarak transmedya markalaşma faktörleri içerisindeki 

Bağımsızlık ve Devamlılık faktörü düşünüldüğünde tüketiciler için bir reklam 

kampanyasının farklı platformlarda yayınlanan hikayesi, kampanyanın bütünü ve marka 

değeri açısından önem taşımaktadır. Katılımcılar için kampanya, farklı parçalara 

bölünerek farklı platformlarda ayrı mini hikayeler anlatabilmelidir ancak bu mini 
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hikayeler kampanyanın farklı boyutlarını ele alan bağımsız reklamlar olsa bile 

kampanyayı bütünsel olarak birbirine bağlamalıdır. Özellikle transmedya markalaşma 

stratejileri düşünüldüğünde bir platformda uygulanan reklam faaliyeti o platformda bitse 

bile kopukluk olmaması için başka platformda hikaye devam ettirilmelidir. Hikayenin 

devamlılığı ve farklı platformlarda ele alınışı farklı kitlelere ulaşabilme ve hedef kitleyi 

kampanyanın içerisine çekerek sürükleyiciliği arttırma konusunda önemlidir. Bu da 

markanın bir sonraki hamlesinin tüketiciler tarafından merak edilmesine, kampanyanın 

farklı platformlarda yayınlanarak farklı hedef kitlelerine ulaşmasına dolayısıyla da 

bilinirlik ve marka değerinin artmasına yol açmaktadır. Başka bir ifadeyle Tablo 45’te 

yer alan korelasyon incelendiğinde bağımsızlık ve devamlılık faktörünü oluşturan 

ifadelere olan eğilim ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal bir ilişki olduğu 

yorumu yapılmaktadır. 

 

3.7.4.4. Katılım ile Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  

 

 

Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği’nin bir alt faktörü olan Katılım faktörü 

toplamda 3 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir sorunun tüketici temelli marka 

değeri anket sorularından her biri ile arasındaki ilişkinin analizinde yokluk ve alternatif 

hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: Katılım ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 

H1: Katılım ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

Ölçekteki her bir ifadenin tüketici temelli marka değeri anket sorularının her biri 

ile arasındaki ilişkinin analizinde ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde H0 reddedilmektedir. Bu durumda Katılım faktörünü oluşturan ifadeler ile 
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marka değeri ifadeleri arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu yorumu 

yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 46’da yer verilmiştir. 

 

Tablo 46. Katılım ile Marka Değeri Arasındaki İlişki  

  

 18-Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklamı 

çerçevesind

e bir sosyal 

etkileşim 

organizasy

onuna 

katılabiliri

m. (Örn. 

Instagram’

da çıkardığı 

filtreyi 

denemek, 

Twitter’da 

retweet 

etmek, 

Whatsapp’t

a sticker 

kullanmak) 

19-Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklamını 

bir 

platformda 

(örn. 

TV’de) 

gördükten 

sonra bu 

reklamı 

sosyal 

medyada 

paylaşabili

rim. 

20-

Tercih 

ettiğim 

markanı

n 

reklamın

a 

yaptığım 

katılımın 

sayısı 

artıp 

daha çok 

kişiye 

tavsiye 

ettikçe 

markaya 

olan 

aidiyet-

sadakat 

duygum 

pekişir. 

30-Elidor hakkında bilgim var. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .142* .089 .131 

p-değeri .043 .205 .061 

N 204 204 204 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .188* .102 .123 

p-değeri .007 .148 .080 

N 204 204 204 

32-Elidor markalı ürünlerin 

kalitesi oldukça yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .140* .213* .142* 

p-değeri .046 .002 .042 

N 204 204 204 

33-Elidor markalı ürünlerin 

işlevsel olma olasılığı çok 

yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .135 .147* .172* 

p-değeri .054 .036 .014 

N 204 204 204 

34-Elidor’u diğer insanlara 

tavsiye ederim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .202* .167* .118 

p-değeri .004 .017 .092 

N 204 204 204 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini 

satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .142* .133 .121 

p-değeri .042 .058 .084 

N 204 204 204 

36-Elidor gelecekte de tercih 

ettiğim bir marka olacaktır. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .195* .105 .080 

p-değeri .005 .134 .255 

N 204 204 204 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk tercihim 

olurdu. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .171* .209* .136 

p-değeri .015 .003 .052 

N 204 204 204 
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38-Rakip diğer markaların 

ürünleri iyi olsa bile ben Elidor 

ürünlerini satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .147* .183* .092 

p-değeri .036 .009 .190 

N 204 204 204 

 

 

Katılım sorularından ilki olan “Tercih ettiğim markanın reklamı çerçevesinde bir 

sosyal etkileşim organizasyonuna katılabilirim. (Örn. Instagram’da çıkardığı filtreyi 

denemek, Twitter’da retweet etmek, Whatsapp’ta sticker kullanmak)” ile marka değeri 

anket sorularından 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 ve 38 numaralı sorular arasında aynı yönlü, 

doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Katılım sorularından ikincisi olan “Tercih ettiğim markanın reklamını bir 

platformda (örn. TV’de) gördükten sonra bu reklamı sosyal medyada paylaşabilirim.” 

ile marka değeri anket sorularından 32, 34, 37 ve 38 numaralı sorular arasında doğrusal 

ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Katılım sorularından ifadelerinden sonuncusu olan “Tercih ettiğim markanın 

reklamına yaptığım katılımın sayısı artıp daha çok kişiye tavsiye ettikçe markaya olan 

aidiyet-sadakat duygum pekişir.” ile marka değeri anket sorularından 32 ve 33 numaralı 

ifadeler arasında aynı yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Katılım faktörü ile marka değeri soruları arasındaki korelasyonu gösteren Tablo 

46’dan hareketle marka değerini belirlemede özellikle sosyal etkileşim 

organizasyonlarına olan istekli katılım ve sosyal medya paylaşımları ön plana 

çıkmaktadır. Katılımcılar için bir tüketicinin, markanın reklam kampanyasını sosyal 

medyada duyurması veya kampanya kapsamındaki bir sosyal etkileşim organizasyonuna 

katılması marka etkileşimini sağlayarak tüketici ile marka arasında bir bağ kurulmasına 

yol açacaktır. Aynı zamanda tüketicilerin transmedya reklam kampanyası ile beraber 
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markayı farklı insanlara tavsiye etmesi markanın farklı kişilerce duyulmasına yol açarak 

marka farkındalığının yükselmesini sağlayacaktır. Tüketicinin tavsiye niteliğinde 

markayı paylaşması ayrıca tüketici ile marka arasında sadakat duygusunu da 

pekişecektir. Bu nedenlerden dolayı nihai olarak tüketici temelli marka değeri artacaktır. 

Sonuç olarak Tablo 46’da yer alan korelasyon incelendiğinde katılım faktörünü 

oluşturan ifadelere olan eğilim ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal bir ilişki 

olduğu yorumu yapılabilmektedir. 

 

 

3.7.4.5. Yayılabilirlik ile Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  

 

 

Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği’nin bir diğer alt faktörü olan Yayılabilirlik 

faktörü toplamda 3 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir sorunun tüketici temelli 

marka değeri anket ifadelerinden her biri ile arasındaki ilişkinin analizinde yokluk ve 

alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: Yayılabilirlik ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 

H1: Yayılabilirlik ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

Ölçektekiher bir ifadenin tüketici temelli marka değeri anket sorularının her biri 

ile arasındaki ilişkinin analizinde ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde H0 reddedilmektedir. Bu durumda Yayılabilirlik faktörünü oluşturan 

ifadeler ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu yorumu 

yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 47’de yer verilmiştir. 

 

 

 



 

178 
 

Tablo 47. Yayılabilirlik ile Marka Değeri Arasındaki İlişki  

  

 21-

Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklamını 

paylaşara

k 

başkaları

na da 

yayarsam 

bu 

markanın 

varoluşu

na veya 

hedefine 

katkı 

sağlamış 

hissederi

m. 

22-

Tercih 

ettiğim 

markan

ın 

etrafınd

a ne 

kadar 

büyük 

bir 

sosyal 

ağ 

oluşma

sına 

yardım

cı 

olursa

m 

markay

a 

kendim

i bağlı 

hissede

rim. 

23-

Tercih 

ettiğim 

markanın 

e-posta, 

sosyal 

medya, 

video 

kanalları 

vb. 

internet 

araçları 

ile 

karşılaştı

ğım bir 

reklamı 

kontrolü

m 

dışında 

değil, 

kendim 

paylaşara

k takipçi 

listeme 

yaymak 

isterim. 

30-Elidor hakkında bilgim var. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.131 .085 .134 

p-değeri .061 .226 .056 

N 204 204 204 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.150* .148* .247* 

p-değeri .033 .034 .000 

N 204 204 204 

32-Elidor markalı ürünlerin 

kalitesi oldukça yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.254* .199* .201* 

p-değeri .000 .004 .004 

N 204 204 204 

33-Elidor markalı ürünlerin 

işlevsel olma olasılığı çok 

yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.187* .169* .184* 

p-değeri .007 .016 .009 

N 204 204 204 

34-Elidor’u diğer insanlara 

tavsiye ederim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.194* .285* .260* 

p-değeri .005 .000 .000 

N 204 204 204 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini 

satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.144* .251* .227* 

p-değeri .040 .000 .001 

N 204 204 204 

36-Elidor gelecekte de tercih 

ettiğim bir marka olacaktır. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.119 .160* .155* 

p-değeri .091 .023 .027 

N 204 204 204 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk tercihim 

olurdu. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.178* .208* .158* 

p-değeri .011 .003 .024 

N 204 204 204 
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38-Rakip diğer markaların 

ürünleri iyi olsa bile ben Elidor 

ürünlerini satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 

.168* .206* .150* 

p-değeri .016 .003 .033 

N 204 204 204 

 

 

Yayılabilirlik sorularından ilki olan “Tercih ettiğim markanın reklamını 

paylaşarak başkalarına da yayarsam bu markanın varoluşuna veya hedefine katkı 

sağlamış hissederim.” ile marka değeri anket sorularından 31,32 ,33, 34, 35, 37 ve 38 

numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur. 

 

Yayılabilirlik sorularından ikincisi olan “Tercih ettiğim markanın etrafında ne 

kadar büyük bir sosyal ağ oluşmasına yardımcı olursam markaya kendimi bağlı 

hissederim.” ile marka değeri anket sorularından 31,32 ,33, 34, 35,36 ,37 ve 38 

numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur. 

 

Yayılabilirlik sorularından sonuncusu olan “Tercih ettiğim markanın e-posta, 

sosyal medya, video kanalları vb. internet araçları ile karşılaştığım bir reklamı 

kontrolüm dışında değil, kendim paylaşarak takipçi listeme yaymak isterim.” ile marka 

değeri anket sorularından 31,32 ,33, 34, 35,36 ,37 ve 38 numaralı sorular arasında aynı 

yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Tablo 47’den hareketle tüketicilerin Yayılabilirlik faktörü ifadelerinin transmedya 

reklam kampanyalarında büyük rol oynadığı ve marka değerini yükseltmede özellikle 

kampanyaların duyulması ve bilinmesi konusunda önemli olduğu söylenilebilir. 

Tüketiciler tarafından transmedya reklam kampanyalarının fark edilip sevilmesi 
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tüketicilerin kampanyayı kendilerinin de paylaşmaya başlamasını sağlamaktadır. 

Paylaşımlarla birlikte tüketiciler markanın hedefine ulaşmasına veya markanın sosyal ağ 

yaratmasına sağlayarak varoluşuna destek olmaktadır. Farklı medya platformları ile 

birlikte tüketicilerin de bizzat kampanyaya entegre olup kendilerinin paylaşım yapması 

markaya olan sadakat duygusunu pekiştirecektir. Özellikle tüketicinin kendi isteği ile 

yaptığı paylaşımlar, markaların rakiplerinden ayrışmasını sağladığı ölçüde marka değeri 

açısından oldukça anlamlıdır. Dolayısıyla Tablo 47’de yer alan korelasyon 

incelendiğinde yayılabilirlik faktörünü oluşturan sorulara olan eğilim ile marka değeri 

soruları arasında doğrusal bir ilişki olduğu yorumu yapılmaktadır. 

 

 

3.7.4.6. Hikaye Anlatımı ile Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  

 

 

Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği’nin altıncı alt faktörü olan Hikaye Anlatımı 

toplamda 3 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir sorunun tüketici temelli marka 

değeri anket ifadelerinin her biri ile arasındaki ilişkinin analizinde yokluk ve alternatif 

hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: Hikaye Anlatımı ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 

H1: Hikaye Anlatımı ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

Ölçekteki her bir ifadenin tüketici temelli marka değeri anket sorularının her biri 

ile arasındaki ilişkinin analizinde ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde H0 reddedilmektedir. Bu durumda Hikaye Anlatımı faktörünü oluşturan 

ifadeler ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu yorumu 

yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 48’de yer verilmiştir. 
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Tablo 48. Hikaye Anlatımı ile Marka Değeri Arasındaki İlişki  

  

 

24-Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklamın

da 

anlattığı 

hikâyede 

baş 

kahraman

ın 

yaşadığı 

serüvend

e benim 

de gerçek 

hayatta 

karşılaştı

ğım 

deneyiml

er 

olabilir. 

25-

Tercih 

ettiğim 

markan

ın 

reklamı

nda 

anlattığ

ı 

hikâyed

e 

yaşadığ

ım 

duygu 

markay

a 

yönelik 

motivas

yonum

u (satın 

alma) 

arttırabi

lir. 

26-

Tercih 

ettiğim 

markanın 

reklamın

da 

anlattığı 

hikâyede 

çıkarabil

eceğim 

hayat 

dersleri 

olabilir. 

30-Elidor hakkında bilgim var. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
.406* .257* .120 

p-değeri .000 .000 .088 

N 204 204 204 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
.315* .164* .180* 

p-değeri .000 .019 .010 

N 204 204 204 

32-Elidor markalı ürünlerin 

kalitesi oldukça yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
.127 .203* .202* 

p-değeri .070 .004 .004 

N 204 204 204 

33-Elidor markalı ürünlerin 

işlevsel olma olasılığı çok 

yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
.117 .200* .164* 

p-değeri .097 .004 .019 

N 204 204 204 

34-Elidor’u diğer insanlara 

tavsiye ederim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
.049 .165* .170* 

p-değeri .491 .019 .015 

N 204 204 204 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini 

satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
.121 .205* .201* 

p-değeri .083 .003 .004 

N 204 204 204 

36-Elidor gelecekte de tercih 

ettiğim bir marka olacaktır. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
.128 .223* .218* 

p-değeri .068 .001 .002 

N 204 204 204 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk tercihim 

olurdu. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
-.033 .115 .226* 

p-değeri .644 .102 .001 

N 204 204 204 

38-Rakip diğer markaların 

ürünleri iyi olsa bile ben Elidor 

ürünlerini satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı 
-.090 .076 .210* 

p-değeri .199 .278 .003 

N 204 204 204 



 

182 
 

 

 

Hikaye Anlatımı sorularından ilki olan “Tercih ettiğim markanın reklamında 

anlattığı hikâyede baş kahramanın yaşadığı serüvende benim de gerçek hayatta 

karşılaştığım deneyimler olabilir.” ile marka değeri anket ifadelerinden 31 ve 32 

numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmuştur. 

 

Hikaye Anlatımı sorularından ikincisi olan “Tercih ettiğim markanın reklamında 

anlattığı hikâyede yaşadığım duygu markaya yönelik motivasyonumu (satın alma) 

arttırabilir.” ile marka değeri anket ifadelerinden 30,31, 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı 

sorular arasında doğrusal, aynı yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Hikaye Anlatımı sorularından sonuncusu olan “Tercih ettiğim markanın 

reklamında anlattığı hikâyede çıkarabileceğim hayat dersleri olabilir.” ile marka değeri 

anket ifadelerinden 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 numaralı sorular arasında aynı 

yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Tablo 48’den hareketle katılımcıların tercih ettikleri markanın transmedya 

reklamında anlattığı hikâyede, hikaye kahramanı ile kendini özdeşleştirebilmesi, hikaye 

kahramanın yaşadığı macerada kişinin kendi hayatından deneyimler bulması ve 

özellikle reklamda anlatılan hikayede yaşanılanların katılımcının markaya olan 

duygusunu etkileyerek marka satın alma motivasyonunu arttırması, hikaye anlatımının 

marka değeri ile olan ilişkisi açısından önemlidir. Buradan hareketle tüketicilerin hikaye 

anlatımında özellikle kendi yaşamlarından bir parça bulması ifadesi ile kendilerini 

hikayedeki karakterlerle özdeşleştirebilmesi ifadesi, transmedya reklam stratejilerinde 

marka değerini yükseltmek isteyen markaların dikkate alması değer bir ifadeler olarak 
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ön plana çıkmaktadır.  Nitekim Tablo 48 ve ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde hikaye anlatımı faktörünü oluşturan sorulara olan eğilim ile ilgili marka 

değeri sorusu arasında doğrusal bir ilişki olduğu yorumu yapılmaktadır. 

 

 

3.7.4.7. Kolektif Zeka ile Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  

 

 

Transmedya Markalaşma Faktörleri Ölçeği’nin altıncı son faktörü olan Kolektif Zeka 

faktörü toplamda 3 sorudan oluşmaktadır. Bu ölçekteki her bir ifadenin tüketici temelli 

marka değeri anket ifadelerinin her biri ile arasındaki ilişkinin analizinde yokluk ve 

alternatif hipotezler aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

H0: Kolektif Zeka ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki yoktur. 

H1: Kolektif Zeka ile marka değeri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

Ölçektek her bir sorunun tüketici temelli marka değeri anket sorularının her biri 

ile arasındaki ilişkinin analizinde ilgili testin değerlendirmesi için p-değerleri 

incelendiğinde H0 reddedilmektedir. Bu durumda Kolektif Zeka faktörünü oluşturan 

ifadeler ile marka değeri ifadeleri arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu yorumu 

yapılmaktadır. Sonuçlara Tablo 49’da yer verilmiştir. 
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Tablo 49. Kolektif Zeka İle Marka Değeri Arasındaki İlişki 

  

 

27-

Tercih 

ettiğim 

markanın 

hayat 

tarzıma 

veya 

değerleri

me 

yönelik 

tüketici 

toplulukl

arı varsa 

bir 

parçası 

olabiliri

m. 

28-

Tercih 

ettiğim 

markan

ın 

hayat 

tarzıma 

veya 

değerle

rime 

yönelik 

faaliyet

lerine 

katılabi

lirim. 

29-

Tercih 

ettiğim 

markanın 

beni 

benim 

gibi 

düşünen 

kişilerle 

bir araya 

getirici 

faaliyetle

r 

düzenle

mesi biz 

tüketicile

rin bu 

markanın 

algılanm

asını 

kuvvetle

ndirmeyi 

sağlar. 

30-Elidor hakkında bilgim var. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .080 .193* .327* 

p-değeri .258 .006 .000 

N 204 204 204 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .183* .112 .205* 

p-değeri .009 .111 .003 

N 204 204 204 

32-Elidor markalı ürünlerin 

kalitesi oldukça yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .209* .209* .194* 

p-değeri .003 .003 .005 

N 204 204 204 

33-Elidor markalı ürünlerin 

işlevsel olma olasılığı çok 

yüksektir. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .132 .115 .136 

p-değeri .060 .101 .052 

N 204 204 204 

34-Elidor’u diğer insanlara 

tavsiye ederim. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .199* .168* .173* 

p-değeri .004 .017 .013 

N 204 204 204 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini 

satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .110 .191* .149* 

p-değeri .118 .006 .033 

N 204 204 204 

36-Elidor gelecekte de tercih 

ettiğim bir marka olacaktır. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .109 .083 .158* 

p-değeri .122 .237 .024 

N 204 204 204 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk tercihim 

olurdu. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .216* .136 .158* 

p-değeri .002 .052 .024 

N 204 204 204 

38-Rakip diğer markaların 

ürünleri iyi olsa bile ben Elidor 

ürünlerini satın alırım. 

Pearson Korelasyon 

Katsayısı .197* .109 .105 

p-değeri .005 .121 .136 

N 204 204 204 
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Kolektif Zeka sorularından ilki olan “Tercih ettiğim markanın hayat tarzıma veya 

değerlerime yönelik tüketici toplulukları varsa bir parçası olabilirim.” ile marka değeri 

anket ifadelerinden 31, 32, 33, 34, 36, 37 ve 38 numaralı sorular arasında aynı yönlü, 

doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur.  

 

Kolektif Zeka sorularından ikincisi olan “Tercih ettiğim markanın hayat tarzıma 

veya değerlerime yönelik faaliyetlerine katılabilirim.” ile marka değeri anket 

ifadelerinden 30, 32, 34 ve 35 numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Kolektif Zeka sorularından sonuncusu olan “Tercih ettiğim markanın beni benim 

gibi düşünen kişilerle bir araya getirici faaliyetler düzenlemesi biz tüketicilerin bu 

markanın algılanmasını kuvvetlendirmeyi sağlar.” ile marka değeri anket ifadelerinden 

30, 31, 32, 34, 35, 36 ve 37 numaralı sorular arasında aynı yönlü, doğrusal ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 

Kolektif Zeka ile marka değerine ilişkin ifadelerin yer aldığı Tablo 49 

incelendiğinde transmedya reklam kampanyaları ile birlikte insanların kendi hayat 

tarzlarına ve görüşlerine benzer özellik taşıyan insanlarla bir araya gelerek topluluk 

oluşturması, tercih ettikleri markayla olan bağını kuvvetlendireceği, markaya olan 

farkındalığını ve algısını yükselteceği yönünde bir bakış açısını ortaya koymaktadır. 

Özellikle markaların transmedya reklam kampanyalarıyla birlikte benzer düşüncelere 

sahip kişileri bir araya getirmesi marka değerini yükselten ve kişilerin markaya olan 

bakış açışını değiştiren önemli bir unsur olduğu söylenilebilir. Başka bir ifadeyle Tablo 

49 ile ilgili p-değerleri incelendiğinde kolektif zeka faktörünü oluşturan sorular ile ilgili 
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marka değeri sorularındaki eğilimler arasında doğrusal bir ilişki olduğu yorumu 

yapılmaktadır. 

 

Sonuç olarak Transmedya Markalaşması Ölçeği’ni oluşturan 7 faktörün de ayrı 

ayrı tüketici temelli marka değeri ile aynı yönlü, doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla; Transmedya Başarı Kriterleri, Çok 

Platformluluk ve Yakınsama, Bağımsızlık ve Devamlılık, Katılım, Yayılabilirlik, Hikaye 

Anlatımı ve Kolektif Zeka faktörlerinin her birinin ayrı ayrı marka değerini etkilediği 

sonucuna varılması 3. araştırma sorusunun yanıtı olarak söylenebilir.  

 

Marka değeri ile transmedya markalaşma faktörleri arasındaki ilişkinin düzeyini 

anlamlandırmak açısından Pearson Korelasyon Analizi sonuçları incelendiğinde; marka 

değeri soruları ile en anlamlı ve güçlü ilişkisi olan transmedya markalaşma faktörü 

sorularının Yayılabilirlik faktörüne ait olan ifadeler olduğu görülmektedir. Yayılabilirlik 

faktöründeki ifadelerin marka değerinin bütün sorularıyla olan korelasyonuna 

bakıldığında diğer faktör ifadelerine kıyasla daha güçlü ilişkili ortaya çıkmıştır. Başka 

bir ifadeyle marka değeri ile ilgili maddelere yönelik eğilimlerini belirten katılımcılar 

aynı zamanda Yayılabilirlik faktörü ile ilgili soru ifadelerini de savunmaktadırlar. 

Buradan yola çıkarak transmedya reklam kampanyalarının bir parçası olarak 

kampanyanın yayılmasını sağlayan katılımcıların aynı zamanda zihinlerinde marka 

değerini yükseltmekte oldukları yorumu yapılabilir. 

 

Her bir transmedya markalaşma faktörünün ayrı ayrı marka değeri ile ilişkisi 

olduğu sonucundan hareketle analiz sonucunda transmedya markalaşmasının tüketici 

temelli marka değeriyle arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varmak 

mümkündür. Dolayısıyla 4. araştırma sorusuna yanıt olarak transmedya 
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markalaşmasının marka değerini etkilediği yorumu yapılabilir. Transmedya 

markalaşması temelinde geleneksel ve yeni medya dahil olmak üzere farklı iletişim 

kanalları aracılığıyla bir hikaye anlattığı yapısıyla çok özel bir markalaşma stratejisidir. 

Transmedya markalaşması özellikle farklı platformlarda farklı hedef kitlelerine 

seslenerek markanın duyulmasını ve marka farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.  

Transmedya, tüketiciyi aktif hale getiren etkileşimli yapısıyla ayrıca marka ile tüketici 

arasında bir bağ yaratılmasını ve böylece tüketicinin markaya olan sadakatini arttırmayı 

amaçlamaktadır. Yapısı gereği hikaye anlatma amacı taşıyarak uzun ve 

sürdürülebilirliği olan transmedya reklam kampanyaları, uzun vadede markanın 

piyasadaki imajını yükseltmeye yönelik stratejilerden oluşmaktadır. Bu anlamda 

hikayelerin farklı hedef kitlelerine seslenmesi ve pek çok platformda kampanyanın 

yayınlanması, transmedyanın yayılabilirlik ile marka imajını yükseltmeye yönelik doğru 

bir iletişim stratejisi olduğunu göstermektedir. Son olarak transmedya markalaşmasının 

yayılabilirliği, katılımcılığı, bağımsızlığı ve devamlılığı, kolektif zekası, hikaye 

anlatımı, çok platformluluğu, ve başarı kriterleri ile; marka imajı, kalitesi, varlığı, 

sadakati, farkındalığı gibi pek çok etmeni bir arada barındıran bütüncül bir kavram olan 

marka değerini ile güçlü bir ilişkisinin olduğu ve doğru transmedya markalaşma 

stratejileri ile birlikte marka değerini etkileyerek yükseltebileceği yorumu yapılabilir. 

 

3.7.5. Transmedya Reklam Kampanyalarının Beğenilmesi ile Marka Ürünü 

Satın Alma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  

 

 

 

Transmedya reklam kampanyalarının beğenilmesi ile marka ürünlerinin satın 

alımı arasında bir ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla öncelikli olarak 

5.araştırmasına yanıt verebilmek için anket sorularında var olan 25. Soru yani "Tercih 

ettiğim markanın reklamında anlattığı hikâyede yaşadığım duygu markaya yönelik 

motivasyonumu (satın alma) arttırabilir." sorusuna verilen yanıtlarına bakmak 
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gerekmektedir. Tablo 20’deki frekans analizi bulgularında da bahsedildiği üzere 25. 

soruya yanıt veren katılımcıların %71,1’inin “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” 

şeklinde olması özellikle transmedya reklam kampanyalarının bütünsel bir hikayeyi 

parçalara ayırarak anlattığı düşünüldüğünde farklı platformlarda hikayeyi görüp 

etkilenen veya beğenen kişilerin ürünü satın alma motivasyonunu net bir şekilde 

arttırdığını göstermektedir. Buradan hareketle bir tüketicinin ürün satın alma 

motivasyonunda kampanyanın hikayesinin kendisine hitap etmesi ve beğenmesi 

gerektiği ön plana çıkmaktadır.  

 

Geleneksel reklamların satın alma üzerinde etkisinin yitirildiği günümüzde yeni 

iletişim teknolojilerini kullanan transmedya reklam kampanyaları farklı platformda 

farklı hedef kitleleri yakalayarak tüketiciye ulaştığı düşünüldüğünde transmedya reklam 

kampanyalarının satın alma motivasyonunu etkilediği bir gerçektir. Hatta Doritos 

Akademi örneğinde olduğu gibi özellikle yeni ürün tanıtım lansmanı için yapılan 

transmedya kampanyalarında hedeflenen satışın %70 daha fazlası olduğunda 

transmedya reklam kampanyasının satın almaya olan teşvik edici gücü açık bir şekilde 

görülmektedir (https://vimeo.com). Ancak her transmedya kampanyası ortaya çıktığı 

andan itibaren doğrudan satışa etki etmeyebilir. Özellikle kampanyanın kuruluş amacı, 

kampanyanın stratejisi gibi detaylar düşünüldüğünde satın alma motivasyonu kampanya 

amacına göre değişecektir. Bu nedenle araştırma sorusu özelinde ayrıca ‘Dedim 

Olabilir’ kampanyasının beğenilmesinin veya kişilerin düşüncelerini olumlu yönde 

değiştirmesinin tüketicilerin satın alımına bir etkisinin olup olmadığını anlamak 

amacıyla 35. soru ile 42 ve 43. Soruların farklı frekans analizi sonuçları incelenmiş ve 

sonuçlara Tablo 50 ve 51’de yer verilmiştir. 

 

 

https://vimeo.com/
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Tablo 50. Markaya Dair Olumlu Düşünenler ile Ürün Satın Alma Arasındaki İlişki  

35 Numaralı Soruya "Katılmıyorum" Ve "Kesinlikle Katılmıyorum" Cevabı Veren Katılımcıların 42. 

Soruya Verdikleri Yanıta İlişkin Frekans Tablosu 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 11 18 

Katılmıyorum 14 24 

Kararsızım 17 28 

Katılıyorum 12 20 

Kesinlikle Katılıyorum 6 10 

Toplam 60 100 

 

 

Tablo 50’de “Elidor’un ürün veya hizmetini satın alırım.” sorusuna 

“Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” yanıtını veren anket katılımcılarının 

“Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi olumlu yönde değiştirdi.” 

sorusuna verdikleri yanıtlar incelenmiştir. 60 katılımcının 11’i “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, 14’ü “Katılmıyorum”, 17’si “Kararsızım”,12’si “Katılıyorum” ve 6’sı 

“Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Buradan hareketle Elidor ürünlerini satın 

almayan kişilerin %50’sinin transmedya reklam kampanyası ile Elidor markasına karşı 

düşüncelerinin olumlu yönde değiştiği söylenebilir.  

 

Tablo 51. Kampanyaların Beğenilmesi ile Ürün Satın Alma Arasındaki İlişki  

35 Numaralı Soruya "Katılmıyorum" Ve "Kesinlikle Katılmıyorum" Cevabı Veren Katılımcıların 43. 

Soruya Verdikleri Yanıta İlişkin Frekans Tablosu 

  Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 10 17 

Katılmıyorum 6 10 

Kararsızım 7 12 

Katılıyorum 17 28 

Kesinlikle Katılıyorum 20 33 

Toplam 60 100 

 

 

Tablo 51’de ise “Elidor’un ürün veya hizmetini satın alırım.” sorusuna 

“katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını veren anket katılımcılarının 

“Dedim Olabilir kampanyası markaya olan düşüncelerimi değiştirmese bile 

kampanyanın içeriğini beğendim.” sorusuna verdikleri yanıtlar incelenmiştir. 60 
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katılımcının 10’u “Kesinlikle Katılmıyorum”, 6’sı “Katılmıyorum”, 7’si “Kararsızım”, 

17’si “Katılıyorum” ve 20’si “Kesinlikle katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bu durumda 

Elidor ürünlerini satın almayan kullanıcıların %61’inin kampanya içeriğini beğendiğini 

söylemek mümkündür.  

 

 

Yukarıdaki tablolardan hareketle 5. araştırma sorusuna yanıt arandığında Tablo 

50’de ‘Dedim Olabilir’ kampanyası ile ilgili katılımcıların markaya yönelik tutumları 

olumlu yönde değişse bile ürün satın alımına etkisi olmadığını belirtmek mümkündür. 

Kampanya ile birlikte Elidor ürünlerini satın almayan katılımcıların markaya olan 

tutumları olumlu yönde değişmiş ve gelecekte Elidor ürünleri satın alma ihtimali 

oluşmuştur ancak satın almanın kesinlikle gerçekleşeceği söylenemez. Tablo 51’e 

bakıldığında ise katılımcıların çoğunun kampanyayı beğense bile Elidor markasına olan 

tutumları değiştirmediği ve dolayısıyla da kampanyanın o katılımcılar için tek başına 

ürün satın alımını sağlamadığı söylenebilir. İki tabloya da bakıldığı zaman kampanyanın 

katılımcıların hoşuna gitse bile Elidor markalı ürün satışlarının aniden artmasını 

sağlamadığı görülmektedir. Bununla birlikte araştırma kapsamındaki 60 kişinin Elidor 

ürünlerini satın almadığını dile getirmesi, transmedya kampanyalarının geneli 

düşünüldüğünde transmedyanın ürün satışına etki etmediği anlamına gelmemektedir. 

Bunun için örneklemin büyüklüğünün genişletilmesi veya Doritos Akademi gibi daha 

çok ürün satış odaklı farklı kampanyalar üzerinden de araştırmalar yapılmalıdır.  

 

‘Dedim Olabilir’ kampanyası hem hikayenin yaratılması ve işlenişi gereği ürün ve 

satın alma kararını etkilemekten çok toplumsal bir mesaj vermek üzerine kurulmuş bir 

kampanyadır. Bu nedenledir ki Elidor ürünlerini satın almayan katılımcıların %50’si, 

markaya yönelik tutumları olumlu yönde değişmiş ve yine aynı katılımcıların %61’i 

markaya yönelik tutumları değiştirmese bile kampanya içeriğini beğendiğini dile 
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getirmiştir. Dolayısıyla son olarak 5. araştırma sorusuna yanıt niteliğinde ‘Dedim 

Olabilir’ transmedya reklam kampanyasının Elidor markalı ürünlerin satın alımına 

doğrudan etki ederek artış yaratmadığını söylemekle birlikte anket kullanıcılarının 

büyük bir çoğunluğu tarafından duyulması, farklı platformlarda görülmesi gibi marka 

iletişiminin sürdürülerek farklı hedef kitlelere ulaşılmaya çalışıldığı böylelikle marka 

farkındalığını arttırması hedeflendiği söylenmektedir. Aynı zamanda kampanya 

boyunca verilmek istenen kadınların hayallerini desteklemede her an yanında 

olduklarını söyledikleri mesaj da marka kimliğini yansıtmada bir aracı rol üstlenmiştir. 

Kampanyanın bu bağlamda ürün satışından ziyade tüketicilerin gözündeki marka imajı 

ile marka değerini yükseltme açısından önemli olduğunu belirtmek gerekir. 

 

Analizler sonucunda araştırma soruları ile ilgili olarak cevapları özetlemek 

gerekirse 1. araştırma sorusuna yanıt olarak transmedya reklam kampanyalarında 

tüketiciler ile marka arasında etkileşim gerçekleştiğini söylenilebilir. 2. araştırma sorusu 

için de yeni medya araçlarının; tüketiciye ulaşmada etkili bir yöntem olduğunu 

sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle transmedya reklam kampanyalarında sosyal medya 

platformlarının kullanılması markaların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı 

sağlamaktadır. Analiz sonucunda ayrıca 3. ve 4. araştırma sorularına yanıt olacak 

şekilde Transmedya Markalaşma Faktörleri’nin her birinin marka değerini etkilediği 

sonucuna ve bütün olarak da transmedya markalaşmasının marka değeri ile anlamlı ve 

doğrusal bir ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak tüketicilerin 

transmedya reklam kampanyalarını beğenmesi veya değerli bulması ile satın alma 

motivasyonu tam olarak sağlanmamaktadır diyerek 5. araştırma sorusuna yanıt 

verilebilir. Tüketicilerin satın alma kararının tetiklenmemesinin pek çok nedeni 

olabileceği gibi örneklem olarak seçilen ‘Dedim Olabilir’ kampanyası özelinde satın 
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almayı etkilememesinin nedeni kampanyanın satış odaklı olmasından ziyade toplumsal 

farkındalık yaratmak üzerine yapılan bir kampanya olmasıdır. 
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SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME 

 

 

Günümüzde rekabetin gün geçtikçe arttığı pazarlarda, markaların önde olmak ve 

kendilerini rakiplerinden farklılaştırmak için geleneksel pazarlama stratejilerinin yanı 

sıra farklı stratejiler kullanarak çözümler bulması gerekmektedir. Bu anlamda, 

kuruluşların tüketicilerin gözünden markalarını; daha değerli konuma getirebilmeleri, 

ürün satın alımlarını arttırabilmeleri ve satış sonrasında da bağ kurup ilerletebilmeleri 

için geleneksel pazarlama stratejilerinin yanında markalaşma süreciyle ilerlemesi 

gereklidir. Son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanılan, markaların tüketicilere 

seslenme ve kendilerini anlatabilmeleri açısından önemli bir araç olan marka iletişimi, 

markalaşma stratejileri ile birlikte tüketicinin zihninde markanın pozitif olarak 

algılanmasını sağlamak, tüketici ile marka arasında bir bağ yaratarak marka değerini 

arttırmak gibi kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla markalaşma sürecindeki stratejiler 

ortaya konurken günümüzün teknolojik ve sosyal gelişmeleri ışığında tüketiciyle 

iletişim sağlayacak, bağ kurabilecek yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

bağlamda teknolojik ilerlemeler doğrultusunda dijitalleşen dünya ile birlikte ortaya 

çıkan ‘transmedya markalaşması’ özellikle reklam ve marka iletişimi açısından 

geleneksel yöntemlere yeni bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır. Transmedya 

markalaşmasının en önemli özelliği ise geleneksel yöntemlerdeki pasif durumda olan 

tüketiciyi farklı platformlar aracılığıyla ve interaktif stratejilerle aktif hale getirerek 

markalaşma sürecinin bir parçası haline getirmesidir. 

 

 

Tarihin ilk dönemlerinden beri kullanılan ve toplumun sözlü kültürlerinin bir 

parçası olan ‘hikaye anlatıcılığı’ günümüzde markaların tüketiciyle olan etkileşimini 

sağlamak ve markayla olan bağını kuvvetlendirebilmek amacıyla marka iletişimi ve 
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markalaşma stratejileri kapsamında ‘markalaşmada transmedya hikayeciliği’ olarak 

kullanılmaktadır. Bu yaklaşım klasik markalaşma ve reklam stratejilerindeki tüketicinin 

pasif rolünü interaktif bir yöne çekerek tüketicinin anlatılan hikayeyi benimsemesini 

hatta dahil olmasını sağlayarak daha aktif bir konuma gelmesini sağlamaktadır. 

Özellikle yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya ile beraber tüketicinin interaktif bir 

konuma gelmesi hem kaçınılmaz olmuş hem de markaların transmedya hikayeciliği ile 

kurguladıkları dünyayı tüketicinin çok daha kolay adapte olmasına yol açmıştır. Marka, 

reklam ve pazarlama profesyonellerinin dijitalleşen sistem ile birlikte tüketiciye 

ulaşarak ve tüketiciyi sıkmayacak, aksine keyif almasını sağlayacak şekilde pazarlama 

deneyiminin sunması transmedya hikaye anlatımıyla gerçekleşen markalaşma ve 

tüketicinin markayla olan bağlantısını kuvvetlendirecek önemli bir unsurdur. Başka bir 

ifadeyle transmedya markalaşması marka ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan bir 

araç olmakla birlikte ikisi arasında bir bağ ve sadakat kurulmasına yol açarak, marka 

değerini yükseltme eğilimindedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye’de 

başta film ve reklam sektörü olmak üzere pek çok alanda transmedya hikayeciliği, 

markalaşma alanında kullanılmakta ve tüketiciyle etkileşim yaratılarak bir bağ ve güven 

ortamı kurulmasıyla ilgili olarak başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir. Harry Potter, 

Yüzüklerin Efendisi, Marvel gibi film endüstrisi ve yayıncılık sektöründen örnek 

verilebilirken Angry Birds ve Doritos Akademi gibi oyun ve ürün markalarında da 

transmedya markalaşması ile verimli bir şekilde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Verilen örneklerde özellikle marka ile tüketici arasında anlamlı bir bağ oluşmuş ve 

tüketiciler sadık birer müşteri hatta birer hayrana dönüşmüşlerdir. 

 

Bu çalışma günümüzün teknolojik gelişmeleri doğrultusunda son yıllarda sıklıkla 

kullanılmaya başlanan transmedya hikayeciliğinin markayla olan ilişkisinin markalaşma 

ekseninde nasıl kullanıldığının ve bu bağlamda transmedya markalaşma 
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kampanyanlarının bir pazarlama iletişimi stratejisi olarak marka ile tüketici arasında ne 

gibi etkilere yol açtığını ortaya koyarak oluşan marka değeri ilişkisini analiz etmek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Dünyadan ve Türkiye’den örneklere bakıldığında 

çoğunlukla nitel araştırmalara konu olan transmedya hikayeciliği bu araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden vaka analizi ve nicel araştırma yöntemlerinden alan 

araştırması anket uygulaması olmak üzere iki yöntemle incelenmiştir. 

 

 Araştırmanın analiz bölümünün ilk kısmında transmedyanın reklam 

kampanyalarında nasıl kullanıldığını ortaya koymak amacıyla Elidor’un ‘Dedim 

Olabilir’ kampanyası tarihsel ve tematik açılardan ele alınarak Henry Jenkins’in yedi 

temel transmedya hikayeciliği kavramı çerçevesinde vaka analizi yoluyla yorumlanarak 

incelenmiştir.  

 

Kampanyanın başladığı 2021 yılından bugüne kadar uzun soluklu bir şekilde 

hikayesinin derinleşerek ilerlemesi ve her yeni hikayenin farklı platformlarda kendine 

has özel hikayeler yaratması transmedya anlatısı açısından oldukça anlamlıdır. Aynı 

zamanda kampanyanın günümüzün NFT, metaverse gibi yeni gelişen teknolojik 

gelişmelerini de içine katarak ilerlemesi ve daha da ilerleme potansiyelinin oluşu aynı 

zamanda transmedya anlatıcılığının çok yönlü olabileceğinin bir göstergesidir. 

Kampanyanın en önemli özelliğinden biri de transmedya markalaşması ile birlikte 

gelişen kampanyada markalar arası bir ekosistemin yaratılmasıdır. Çiçeksepeti, Boyner, 

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Nova Norda gibi iş birlikleri ile yaratılan bu ekosistem, 

transmedya aracılığıyla hedef kitleye uyarlanarak efektif bir şekilde kullanılmıştır. 

Türkiye’de bulunan genç kadınların hayallerinin önünde bulunan engelleri kaldırmak 

amacıyla ve hayallerin gerçeğe dönüşmesi için umut dolu mesajlar içeren tek bir söylem 

üzerine yoğunlaşılan markalar arası bir kampanya ekosisteminin kurulması, özellikle 
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kampanyanın bundan sonraki geleceği ve diğer markalara örnek olması açısından umut 

vaad edicidir.  

 

Özellikle kampanyanın katılımcı ve hayran kültürü ile birlikte ilerlemesi, 

tüketicilerin de kampanyaya dahil olmasını sağlayarak Elidor’un yaratmaya çalıştığı 

transmedya dünyasının genişlemesine yol açmıştır. Buradan yola çıkarak kampanyanın 

bundan sonraki sürecinde; yarım kalan hayalini sosyal medyadan duyuran bir 

kullanıcının hayalini gerçeğe dönüştürmek gibi başka kullanıcıların da hayallerini 

destekleyen umut dolu mesajlarla birlikte kampanyaya hizmet eden çalışmaların hayata 

geçirilebileceğini, böylece de evrenin interaktif bir şekilde derinleşerek genişlemeye 

devam edebileceğini söylemek mümkündür. 

 

Çeşitli politik sebeplerden dolayı ayrıştırıcı söylemlerle halkın kutuplaşmaya 

başladığı ve bunun yanı sıra hala kız çocuklarının okumalarının önünde engeller 

oluşturarak kadınların hayallerine ulaşmalarında her geçen gün yeni engellerle 

karşılaşıldığı günümüz Türkiye’sinde; hayallerinin peşinde koşan insanların yalnız 

olmadığını ve Elidor’un onları her zaman desteklediğini belirttiği ‘Dedim Olabilir’ 

kampanyası cesur, toplumun tüm kesimini kaplayacak şekilde bütünleştirici, kapsayıcı 

ve eşitlikçi bir iletişim dilinin benimsendiği bir kampanya olmuştur. Bu özelliği ile 

‘Dedim Olabilir’ kampanyasının transmedya markalaşması ile birlikte yaratılan marka 

değeri ile birlikte Elidor ürünlerinin satın alınmasını arttıracak bir kampanya 

olmasından ziyade anket sonucuna göre de aslında toplumsal bir mesaj içeren ve 

kitleleri harekete geçirmeye çalışmakta olan bir kampanya olduğunu söylemek 

önemlidir. 
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Araştırmanın ikinci kısmında transmedya reklam kampanyalarının tüketiciler 

tarafından nasıl görüldüğü ve bu kampanyaların marka değerine bir etkisinin olup 

olmadığını anlamak amacıyla tezin araştırma sorularına; Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nden 204 lisans öğrencisinin cevapladığı sorulardan yola çıkalarak anket 

yöntemiyle cevap aranmıştır. Bu bağlamda transmedya reklam kampanyalarının 

araştırma sorularını destekler nitelikte tüketiciler ile marka arasında bir etkileşim 

yaratarak insanları harekete geçirdiğini ve bu yönüyle de tüketicilerin zihinlerinde yer 

almayı sağlayan kampanyalar olduğunu söylemek mümkündür.  

 

Katılımcıların büyük bir bölümünün reklam kampanyalarını sosyal paylaşım 

sitelerinde gördüğünü belirttiği ve marka tercihi yaparken en çok etkili bulduğu 

platformların sosyal paylaşım siteleri olduğu anket sonuçlarına göre de transmedya 

reklam kampanyalarının yeni medya araçları ile ilerlemesi ve derinleştirilmesi günümüz 

koşullarında daha fazla tüketiciye ulaşmada kilit nokta olacaktır. 

 

Araştırma sonuçlarından hareketle transmedya reklam kampanyaları ile 

yaratılmaya çalışılan markalaşma stratejilerinin marka değeri ile anlamlı bir ilişkisi 

olduğunu ve transmedya markalaşması faktörlerinin marka değerini etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda marka değerini yükseltmeye çalışan markalar için transmedya 

reklam kampanyaları ve markalaşma stratejileri, profesyoneller için çözüm yolu olarak 

görülebilir. Doğru yaratılan ve yürütülen transmedya kampanyaları ile birlikte markalar 

tüketici temelli marka değerini bu strateji ile birlikte yükseltebilirler.  

 

Son olarak transmedya markalaşması ve marka değeri üzerine yapılan ilk saha 

araştırmalarından bir tanesi olması sebebiyle bu alanda ileride hazırlanacak olan 

araştırmalara yol göstermesi ve fikir oluşturması amacıyla; çalışmanın örnekleminin 
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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinden oluştuğu düşünüldüğünde 

tüketicinin genel düşüncelerini ve eğilimini ölçmek açısından daha geniş bir örneklem 

seçilmesi, transmedya markalaşmasının marka değeri gibi pek çok diğer marka temel 

kavramlarıyla olan ilişkisinin incelenmesi ve son olarak transmedya hikayeciliğinin 

reklam ve sinema sektörü dışında halkla ilişkiler, siyasal iletişim, eğitim ve medya 

alanındaki farklı alanlarda uygulamalarının incelenmesi yerinde olacaktır. 
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5405706353704035307853767877420091590823076546207318721535516168839313

227777  (Erişim Tarihi: 1.07.2022) 

 

 

Görsel 14: https://www.youtube.com/watch?v=4ZbO82aIVYc  (Erişim Tarihi: 

20.07.2022)  

https://www.youtube.com/watch?v=-FotxGZaExU
https://www.youtube.com/watch?v=dGp7RGqSde0&t=57s
https://twitter.com/gaattagca/status/1447557392577748992
https://www.behance.net/gallery/134030875/Dedim-Olabilir-Mural?tracking_source=search_projects_recommended%7CUnilever
https://www.behance.net/gallery/134030875/Dedim-Olabilir-Mural?tracking_source=search_projects_recommended%7CUnilever
https://www.instagram.com/p/Cal4UO7orKy/
https://www.youtube.com/watch?v=ZGuCggY5exI
https://www.instagram.com/stories/highlights/17962783390621070/?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=gBdpk5HBaCc&t=1483s
https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/75405706353704035307853767877420091590823076546207318721535516168839313227777
https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/75405706353704035307853767877420091590823076546207318721535516168839313227777
https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/75405706353704035307853767877420091590823076546207318721535516168839313227777
https://www.youtube.com/watch?v=4ZbO82aIVYc
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EKLER 

 

EK- 1: ALAN ARAŞTIRMASI SORU FORMU 

TRANSMEDYA MARKALAŞMASI İLE MARKA DEĞERİ YARATMAK 

1-Cinsiyetiniz:  

●  Kadın  

● Erkek  

2-Yaşınız: …  

3- Hangi bölümde okuyorsunuz? 

● Radyo Televizyon Sinema  

● Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

● Gazetecilik 

4- Hangi sınıfta okuyorsunuz? 

● 1. Sınıf 

● 2. Sınıf  

● 3. Sınıf 

● 4. Sınıf 

5- Markaların reklam kampanyalarını en çok nerede görüyorsunuz? 

● Televizyon  

● Gazete  

● Radyo  

● Açık Hava Mecraları 

● Sosyal Paylaşım Siteleri 

● Web Sitesi  

● Mobil Uygulamalar 
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● İnternet/Video Oyunları  

 

6- Günümüzde marka tercihi yaparken aşağıdaki platformlarda sunulan reklamlardan en 

çok etkili olduğunu düşündüğünüzü işaretleyiniz.  

● Televizyon 

● Gazete 

● Radyo  

● Sosyal Paylaşım Siteleri 

● Web sitesi 

● Video Kanalları 

● Mobil Uygulamalar 

● İnternet/ Video Oyunları 

● Sosyal Etkileşim Organizasyonları (konser, yarışma, piknik, oyun, vb.) 

 

 

Aşağıda bulunan ifadeler, tercih ettiğiniz bir markanın reklam kampanyasının çeşitli 

platformlar üzerinden size sunulması ve reklam kampanyasının hikayesinin etkileşimli 

bir şekilde ilerleyip sizin de hikayeye katkı sağlama imkanınızın bulunduğu durumda 

tüketici olarak bakış açınızı değerlendirmeye yöneliktir. Lütfen, aşağıda verilen 

ifadelere 1 (Kesinlikle Katılmıyorum) ve 5 (Kesinlikle Katılıyorum) arasında katılma 

derecenize göre size en yakın gelen seçeneği işaretleyiniz. 
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 Kesinlikle 

katılmıyorum 

Katılmıyoru

m 

Kararsızım Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

7. Tercih ettiğim markanın reklam 

hikâyesinin kampanya bütününe ve 

amacına uygun olmasını beklerim.  

1 2 3 4 5 

8. Tercih ettiğim markanın reklam 

hikâyesine entegre olup interaktif 

katılım sağladığım süreçten keyif 

almak ve eğlenmek isterim.  

1 2 3 4 5 

9. Tercih ettiğim markanın 

reklamının uygulandığı platforma 

(TV, sosyal medya, web sitesi, 

mobil uygulama, online oyun, vb.) 

rahat ve kolay erişim sağlamak 

isterim. 

1 2 3 4 5 

10. Tercih ettiğim markanın reklam 

faaliyetlerinin birçok platform 

üzerinden gösterilmesi markanın 

tüketiciye ulaşmasını arttırır.  

1 2 3 4 5 

11. Tercih ettiğim markanın reklam 

faaliyetlerine birçok platform 

üzerinden (TV, radyo, sosyal 

medya, mobil uygulama, online 

oyun, sosyal etkinlikler, vb.) ve her 

an her yerden ulaşmak markayla 

olan bağımı kuvvetlendirir.  

1 2 3 4 5 

12. Tercih ettiğim markanın reklam 

faaliyetlerinin birçok platform 

üzerinden gösterilmesi aklımda 

kalmasını daha çok sağlar. 

1 2 3 4 5 

13. Tercih ettiğim markanın 

geleneksel medya araçlarının (TV, 

radyo, vb.) yanında yeni medya 

araçlarıyla da (web sitesi, sosyal 

medya, sosyal etkinlikler, mobil 

uygulamalar, vb.) reklam 

faaliyetlerinde bulunması onu 

rakiplerinden ayırır.  

1 2 3 4 5 
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14. Tercih ettiğim markanın birçok 

platform üzerinden bana ulaşması 

üretici ile karşılıklı bir iletişimde 

olduğum hissini verir. 

1 2 3 4 5 

15. Tercih ettiğim markanın reklam 

kampanyası, birçok platform 

üzerinden yayınlansa ve her bir 

platformda farklı reklamlar olsa 

bile bu kampanya birbirine 

bağlandığında da bir bütün 

oluşturmalıdır. 

1 2 3 4 5 

16. Tercih ettiğim markanın 

reklamı birçok platform üzerinden 

yapıldığında her bir platform kendi 

içinde bağımsız tek bir platform 

halinde reklamı sunabilmelidir. 

1 2 3 4 5 

17. Tercih ettiğim markanın bir 

platformda başlayıp (örn. TV 

reklamında) diğer bir platformda 

devam eden reklam hikâyesi farklı 

tüketici profillerine (örn. sosyal 

medyada) ulaşacaktır.  

1 2 3 4 5 

18-Tercih ettiğim markanın reklamı 

çerçevesinde bir sosyal etkileşim 

organizasyonuna katılabilirim. 

(Örn. Instagram’da çıkardığı 

filtreyi denemek, Twitter’da 

retweet etmek, Whatsapp’ta sticker 

kullanmak) 

1 2 3 4 5 

19-Tercih ettiğim markanın 

reklamını bir platformda (örn. 

TV’de) gördükten sonra bu reklamı 

sosyal medyada paylaşabilirim.  

1 2 3 4 5 

20-Tercih ettiğim markanın 

reklamına yaptığım katılımın sayısı 

artıp daha çok kişiye tavsiye ettikçe 

markaya olan aidiyet-sadakat 

duygum pekişir.  

1 2 3 4 5 
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21-Tercih ettiğim markanın 

reklamını paylaşarak başkalarına da 

yayarsam bu markanın varoluşuna 

veya hedefine katkı sağlamış 

hissederim.  

1 2 3 4 5 

22-Tercih ettiğim markanın 

etrafında ne kadar büyük bir sosyal 

ağ oluşmasına yardımcı olursam 

markaya kendimi bağlı hissederim. 

1 2 3 4 5 

23-Tercih ettiğim markanın e-

posta, sosyal medya, video 

kanalları vb. internet araçları ile 

karşılaştığım bir reklamı kontrolüm 

dışında değil, kendim paylaşarak 

takipçi listeme yaymak isterim.  

1 2 3 4 5 

24-Tercih ettiğim markanın 

reklamında anlattığı hikâyede baş 

kahramanın yaşadığı serüvende 

benim de gerçek hayatta 

karşılaştığım deneyimler olabilir. 

1 2 3 4 5 

25-Tercih ettiğim markanın 

reklamında anlattığı hikâyede 

yaşadığım duygu markaya yönelik 

motivasyonumu (satın alma) 

arttırabilir.  

1 2 3 4 5 

26-Tercih ettiğim markanın 

reklamında anlattığı hikâyede 

çıkarabileceğim hayat dersleri 

olabilir.  

1 2 3 4 5 

27-Tercih ettiğim markanın hayat 

tarzıma veya değerlerime yönelik 

tüketici toplulukları varsa bir 

parçası olabilirim.  

1 2 3 4 5 

28-Tercih ettiğim markanın hayat 

tarzıma veya değerlerime yönelik 

faaliyetlerine katılabilirim.  

1 2 3 4 5 

29-Tercih ettiğim markanın beni 

benim gibi düşünen kişilerle bir 

araya getirici faaliyetler 

1 2 3 4 5 
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düzenlemesi biz tüketicilerin bu 

markanın algılanmasını 

kuvvetlendirmeyi sağlar.  

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda Elidor markasına yönelik ifadeler yer almaktadır. İfadelerle ilgili düşüncenizi 

uygun numarayı işaretleyerek belirtiniz. 

 

 Kesinlikle 

katılmıyoru

m 

Katılmıyoru

m 

Kararsızı

m 

Katılıyoru

m 

Kesinlikle 

katılıyoru

m 

30-Elidor hakkında bilgim var.  

 

1 2 3 4 5 

31-Elidor’u diğer markalardan 

kolayca ayırt edebilirim.  

1 2 3 4 5 

32-Elidor markalı ürünlerin kalitesi 

oldukça yüksektir.  

1 2 3 4 5 

33-Elidor markalı ürünlerin işlevsel 

olma olasılığı çok yüksektir.  

1 2 3 4 5 

34-Elidor’u diğer insanlara tavsiye 

ederim. 

1 2 3 4 5 

35-Elidor’un ürün veya hizmetini 

satın alırım.  

1 2 3 4 5 

36-Elidor gelecekte de tercih ettiğim 

bir marka olacaktır. 

1 2 3 4 5 

37-Elidor diğer markalarla aynı 

özellikte olsaydı bile ilk tercihim 

olurdu.  

1 2 3 4 5 

38-Rakip diğer markaların ürünleri 

iyi olsa bile ben Elidor ürünlerini 

satın alırım.  

1 2 3 4 5 
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39-Elidor’un Dedim Olabilir 

kampanyasını biliyorum/duydum. 

1 2 3 4 5 

40-Dedim Olabilir kampanyasını 

farklı platformlarda gördüm.  

1 2 3 4 5 

41-Dedim Olabilir kampanyasının 

hikayesini ve mesajını beğendim. 

1 2 3 4 5 

42-Dedim Olabilir kampanyası 

markaya olan düşüncelerimi olumlu 

yönde değiştirdi.  

1 2 3 4 5 

43-Dedim Olabilir kampanyası 

markaya olan düşüncelerimi 

değiştirmese bile kampanyanın 

içeriğini beğendim. 

1 2 3 4 5 

44-Dedim Olabilir kampanyasına 

çeşitli sosyal medya platformları 

üzerinden ben de katılıp destek 

verdim. 

1 2 3 4 5 

45-Dedim Olabilir kampanyasının 

markayla ilgili olmasının dışında 

topluma bir mesaj verdiğini 

düşünüyorum. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 
 

ÖZET  

 

Geçmişte, sadece üretici veya kuruluşların ürettikleri ürüne verdikleri genel bir 

isim olarak tanımlanan marka kavramı, günümüze kadar teknolojik, ekonomik ve sosyal 

gelişmeler ışığında büyük bir dönüşüm geçirerek pek çok alanda kendine yer bulmuştur. 

Küreselleşme ve yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte dijitalleşmenin hız kazanması, 

markaların tüketicilere ulaşma biçimlerinde farklılaşmak ve birbirlerinden ayrılabilmek 

amacıyla çeşitli pazarlama iletişimi stratejileri geliştirmelerine neden olmuştur. 

Markalaşmak ise bu stratejilerin başında gelen en önemli faktördür. Markalaşma 

stratejilerinden biri olan transmedya hikayeciliği ve markalaşması; markaların hedef 

kitlelerini etkileyebilmek, onlarla uzun süreli iletişim kurmak ve etkileşimli hale gelmek 

amacıyla kullanılmasıdır. Tüketicinin pasif konumdan aktif konuma geçtiği bu stratejide 

tüketici ile marka arasında bir bağ yaratarak marka değerinin oluşması sağlanmaktadır. 

Bu araştırma kapsamında Elidor markasının ‘Dedim Olabilir’ kampanyasında 

uygulanan transmedya markalaşma stratejileri vaka analizi yöntemi ile temalara 

ayrılarak incelenmiştir. Bulgulardan yola çıkılarak transmedya reklam kampanyalarının 

tüketicileri nasıl etkilediğini, tüketiciler tarafından nasıl görüldüğünü ve bu 

kampanyaların marka değerine bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymak üzere alan 

araştırması gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim 

gören 204 lisans öğrencisine çevrimiçi olarak anket formu gönderilmiştir. Araştırma 

sonucunda; transmedya reklam kampanyaları ile marka değeri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuş ve transmedya markalaşması ile marka değerinin yükselebileceği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Marka, Markalaşma, Transmedya Hikâyeciliği, Transmedya 

Markalaşması, Marka Değeri, Pazarlama İletişimi,  
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ABSTRACT 

 

In the past, the concept of a brand, which was defined only as a general name given by 

manufacturers or organizations to the product they produce, has undergone a great 

transformation in the light of technological, economic, and social developments, and has 

found its place in many areas. The acceleration of digitalization with globalization and 

technological developments has caused brands to develop various marketing 

communication strategies to differentiate and separate themselves in the way they reach 

consumers. Branding is the most important factor at the beginning of these strategies. 

Transmedia storytelling and branding, which is one of the branding strategies, is the use 

of brands to influence their target groups, to communicate and become interactive with 

them for a long time. In this strategy, in which the consumer transitions from a passive 

position to an active position, the brand value is created by creating a bond between the 

consumer and the brand. Within the scope of the research, the transmedia branding 

strategies applied in the ‘Dedim Olabilir / I Said It’s Possible’ campaign of the Elidor 

brand were analyzed by dividing them into themes with the case study method. Based 

on the findings, a field study conducted to reveal how transmedia advertising campaigns 

affect consumers, how they have been seen by consumers, and whether these campaigns 

have an impact on brand equity. An online survey was sent to 204 undergraduate 

students studying at Ankara University Faculty of Communication. As a result of the 

research; A significant relationship was found between transmedia advertising 

campaigns and brand equity, and it concluded that brand equity could increase with 

transmedia branding. 

 

Keywords: Brand, Branding, Transmedia Storytelling, Transmedia Branding, Brand 

Equity, Marketing Communication, 


