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İşte 2018’in
akılda kalanları!

PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık, The Brand Age için hazırladığı 
‘’2018 Almanak Çalışması Raporu’’ ile geride bıraktığımız yılın tüketiciler ve markalar için 

nasıl geçtiğini ortaya koydu. 
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Araştırma 
Künyesi

The Brand Age, gündem araştırmaları kapsamında 2018’i geride bırakırken yılın en çok akılda kalan markalarını, 
reklamlarını ve kişilerini sorgulamıştır. Tüketicilerin bu sene zihin payını kimlerin meşgul ettiği ve hangi markaların 
hangi reklamlarla pozitif ve negatif yönde zihinlere kazındığı mevcut araştırmada cevaplanmaktadır. PRAGMA 
Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’nin yönettiği bu araştırma, 10-17 Aralık 2018 tarihleri arasında online araştırma 
metodolojisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, üç büyük ilde rassal olarak 18-55 yaş arası tüketicilere ulaşılmış, 
toplamda 384 geri dönüş alınmıştır.

G eride bıraktığımız 2018 yılı bize güzel ve acı anılar 
bıraktı. Geçtiğimiz yıl ülkemiz adına birçok olumlu 
gelişme kaydedilmiş olsa da özellikle yılın ikinci 
yarısında ekonomideki dalgalanma yalnızca iş dün-

yasını değil, ülke gündeminin tamamını meşgul etti. Öyle ki 
yaptığımız araştırma neticesinde de kamuoyunun hafızasında 
2018’e dair en çok yer eden olayın doların yükselmesi olduğu-
nu gördük. Bunun yanı sıra Başkanlık seçimleri dolayısıyla da 
yoğun bir yaz dönemi yaşadık. Papaz Brunson gerilimi, tren 
kazaları ve Cemal Kaşıkçı cinayeti geçtiğimiz yıla dair en çok 

hatırladığımız gelişmelerdi. Siyasi ve politik gündemi bir yana 
bırakıp pazarlama gündemine geldiğimizdeyse tüketicilerin 
en çok hatırladığı, sevdiği ve sevmediği reklamların hangileri 
olduğunu öğrendik. Mavi Jeans’in efsanesi Kıvanç Tatlıtuğ, 
geçtiğimiz yaz yaptığımız ‘’Marka-Ünlü İş Birlikleri Bilinirlik 
Araştırması’’na paralel olarak yine zirveyi kimseye bırakmadı 
ve en çok sevilen reklam yıldızı oldu. Diğer yandan pazarla-
ma gündeminde farklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Orhan 
Gencebay’ın rol aldığı Rexona filminin ise tüketicilerin en 
sevmediği reklam filmi olduğunu gördük.

İl Cinsiyet Dağılımı SES Yaş

1. Bulgular
katılımcı bilgileri 
Araştırmaya katılan örneklem başta İstan-
bul (%78) olmak üzere Ankara (%16) ve 
İzmir’deki (%6) tüketicilerden oluşmaktadır. 
Cinsiyet grupları; erkek %42, kadın %58 
olarak dağılmaktadır. Yaş gruplarına göre 
örneklemin %82’si 39 yaş ve altı olarak genç 
tüketicilerden oluştuğu görülmektedir. On-
line çalışma kapsamında daha alt segment-
lerden tüketicilere ulaşma sınırının olduğu 
düşünüldüğünde örneklem SES grubunda 
D ve E’nin olmaması olağan karşılanmak-
tadır. Mevcut SES grupları kendi aralarında 
birbirine yakın oranlarda dağılmakla birlikte 
C1 ve C2 SES grubunun (%64) çoğunluğu 
söz konusudur. 

Ne iyi ne kötü bir 2018
Katılımcılardan 2018 yılının değerlendirmesi 
istenmiş ve “Çok kötü”den “Çok iyi bir yıl”a 
kadar 0-10 arasında bir skalada bu yılın puan-
landırması yapılmıştır. Örneklemin yarısından 
fazlası (%54) orta puanın altında, %26’sı 
üzerinde puanlandırma yaparak yılı değer-
lendirmiştir. Buna göre 2018’in ortalama 

puanı 10 üzerinden dörttür; diğer bir deyişle 
2018 genelde çok kötü olmamakla birlikte iyi 
bir yıl olarak da tanımlanmamaktadır. 50 yaş 
üzeri katılımcılar gençlere göre 2018’i daha 
fazla olumsuz bir yıl olarak görmüştür.

En çok hatırlanan doların yükselişi
Katılımcılar için 2018’in en fazla hatırla-
nan olayı doların yükselişidir (%36). Bunu 
başkanlık seçimi %22, ekonomik kriz ise 
%13 ile takip etmektedir. Verilen cevaplar 
arasında, bunların dışında Papaz Brunson 
gerilimi (%2), Cemal Kaşıkçı cinayeti (%3), 
şehit haberleri (%2) ve zamlar (%7), 2018 

yılının daha çok siyasi ve ekonomik olaylarla 
hatırlandığını göstermektedir. 

Dizi oyuncuları
reklamları sevdiriyor
2018’in sevilen reklam kategorilerinin başın-
da hazır giyim (%24), banka (%19), otomotiv 
(%10), telekomünikasyon sektökrü (%10) 
ve gıda %8 gelmektedir. Bunların dışında 
sevilen reklam kategorileri anlamlı bir yığın 
oluşturmamakta. Kadınların erkeklere göre 
daha fazla beğendiği hazır giyim reklamla-
rının başında Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı 
Mavi Jeans yer alıyor. İrem Helvacıoğlu’nun 
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bulunduğu LC Waikiki ve Aras Bulut-Aslı En-
ver ikilisinin yer aldığı DeFacto reklamları bu 
kategorinin ilk üçü arasında bulunuyor. Gö-
rüldüğü üzere dizi oyuncularının markaların 
reklam yüzü olması, reklamların tüketiciler 
tarafından beğenilirliğini artırıyor. 

Banka kategorisinde de oyuncuların yer 
aldığı reklamlar ilk sıraya oturuyor. Engin 
Günaydın ve Dilan Çiçek Deniz’in rol aldığı 
Garanti Bankası’nın Ugi reklamları ve Engin 
Altan Düzyatan’ın marka yüzü olduğu Vakıf-
Bank reklamları bu kategoride ilk ikidedir. 

Otomotiv reklamlarında en fazla ortak 
sevilen markanın Ford olduğu görülüyor. 
2018 yılının sonlarına doğru TV’de yayınla-
nan reklamlarda Barış Arduç’un yer alması, 
markanın hatırlanma düzeyini yükseltiyor.   

Ünlü kişiliklerden bağımsız olarak sevilen 
diğer iki reklam kategorisi telekom ve gıda-
ya ait. Bu kategorilerde öne çıkan markaların 
Turkcell’in Dronecell reklamı ve Haribo’nun 
Altın Ayıcık reklamı olduğu görülüyor. 

Orhan Gencebay sevilmedi
Katılımcılara bu yılın sevmedikleri reklam-
ları da sorulmuş ve sevilen reklamlar kadar 
fazla cevap alınamamıştır. İki kategori bu 
soruda anlamlı olarak ön plana çıkmaktır: 
%17 ile kozmetik ve %8 ile banka reklamları. 
Kozmetik kategorisinin sevilmeyen rek-
lamlar altında bulunmasının sebebi verilen 
cevapların %64’ünün Orhan Gencebay’ın 
yer aldığı Rexona reklamlarının olmasıdır. 
Bankacılık sektörü kategorisinde ise sevil-
meyen reklamların başında Halkbank (%8), 
Garanti (%8) ve Yapı Kredi (%7) gelmektedir. 
2018 banka reklamlarını sevenler kadar, aynı 
reklamları sevmeyenler de mevcuttur.

2018’e damga vuran isimler
2018’e damga vuranlar kategori bazlı katı-
lımcılara spontane olarak sorulmuştur. Mü-
zik kategorisinde katılımcılar en fazla Aleyna 
Tilki (%35), Tarkan (%12) ve Sıla (%10) 
cevabını vermiştir. Aleyna Tilki’yi belirtenler 
arasında gençler daha fazladır.

Sanat dünyasında ise yılın son çeyreğin-
de sinema gişelerinde hasılat başarısı olan 
Müslüm filminin başrol oyuncusu Timuçin 
Esen (%16) ile canlandırdığı ölümsüz sa-
natçı Müslüm Gürses (%14) yer almaktadır. 
Reklamlarda parlayan Kıvanç Tatlıtuğ’un da 
sanat kategorisinde damga vuran sanatçı 
olarak sıralamada başlarda yer alması dikkat 

çekicidir. 2018’in iş dünyasına bu sene 
damga vuran iş adamı, Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün başkanı seçilen Ali Koç’tur. Özel-
likle AB SES gurubu ve 35 yaş üzeri katılım-
cılar daha fazla Ali Koç ismini bu kategoride 
belirtmiştir. 

Televizyon dünyasında ise 2018’e damga 
vuran ilk isim açık ara farkla Acun Ilıcalı’dır 
(%53). Her iki katılımcıdan biri Acun Ilıcalı 
ismini belirtmiştir. Acun Ilıcalı’nın televiz-

yoncu kimliği dışında Acun Medya sahibi 
olarak iş dünyasına da damga vuran bir 
isim olarak ilk üçte belirtilmesi, tüketicilerin 
zihninde kendisinin önemli ölçüde marka-
laştığının göstergesidir.  Son olarak siyaset 
yaşamında 2018’de en çok zihinlerde yer 
eden kişilik, TC Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dır (%42). Onu, meclisteki 
muhalif partilerin önde gelenleri ve liderleri 
takip etmektedir.  n


