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Özet
Bu çalışma, ulusal televizyon reklamlarındaki hayvan 
imgelerinin nasıl tasvir edildiğini belirlemek ve mev-
cut literatüre katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 01 Kasım 2014 - 31 
Ocak 2015 tarihleri arasındaki ulusal televizyon rek-
lamlarına yönelik içerik analizi yöntemi uygulanmış-
tır. Araştırma sonuçlarına göre; hayvanların reklam-
larda çoğunlukla dekoratif nesne ve/veya geri planda 
bir figür olarak kullanıldığı, reklamlarda evcil hayvan-
ların tercih edilerek, ev içinde aileden biri olarak tasvir 
edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Televizyon Reklamları, 
Hayvan.

Abstract
The aim of study is to determine how figures of ani-
mals are used on national television channel’ adverti-
sings and to contribute to the available literature. Wit-
hin this purpose, the content analysis was applied for 
advertising in national television channel between 01 
November 2014 - 31 January 2015. According to the 
results of the study, animals in advertising were used as 
a decorative object and/or a figure in the background. 
Additionally, pets were preferred in advertising and 
they were portrayed as one of the family members in 
their houses.

Keywords: Advertising, Television Advertising, 
Animal

Giriş
Reklamın temel amacı, eğlendirmek, bilgi vermek, 
reklamı yapılan ürün ve hizmetleri tüketicilere tanıt-
mak, onlarda istek uyandırmak ve onu satın almaya 
ikna etmektir. Reklam, bu amacını tüketicilerin bilgi 
düzeyinde, tutumunda ve davranışlarında değişiklik 
yaratarak gerçekleştirmektedir (Özgür, 2001, s.12). 
Bireylerin oluşturdukları tutumların onların satın 
alma kararlarında doğrudan etkileri vardır (Odaba-
şı ve Barış, 2003, s.74). Reklam tutumu, “belirli bir 
reklama maruz kalındığında reklama karşı olumlu 
ya da olumsuz tarzda tepki verme eğilimi” olarak 
tanımlanmaktadır. Reklama karşı olumlu bir tutum 
beğenme olarak adlandırılırken, “beğenilmezlik” 
olumsuz bir tutumu nitelemektedir (Çakır ve Çakır, 
2007, s.39). Örneğin, tüketiciler, reklamlarda güzel 
veya yakışıklı mankenler, güzel bebekler veya yavru 
hayvanlar gördüklerinde reklamı yapılan ürün veya 
hizmete karşı pozitif tutum geliştirebilmektedirler 
(Koç, 2008, s.177).

Pazarlama faaliyetinin en önemli unsuru olarak de-
ğerlendirilen reklamlar, insanların maddi olanakları 
ne olursa olsun, onları daha fazlasını istemeye özen-
dirmektedir ki bunu yaparken de reklamın tanıttığı 
ürün ya da hizmete anlam yüklemesi kaçınılmazdır 
(Karaca ve Papatya, 2011, s.480). Reklama anlam yük-
lenirken, reklamcıların başvurduğu yollardan birisi 
de reklam için imaj yaratmaktır. Ürün ve hizmetlerin 
hem kendilerinin hem de reklamlarının benzeşmesi 
ve farklılık yaratma ihtiyacı da, göstergeler ve yan im-
geler bolluğuna yol açmaktadır (Özerkan, 2004, s.23). 
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Günümüz tüketim dünyasının, gereksinimlerin kar-
şılanmasını aşarak gösterge ve sembollerin tüketimi-
ne doğru yön değiştirmesi de reklamlarda yaşam tarzı 
formatının kullanılmasına yol açmıştır. Yaşam tarzı 
reklamcılığı, akıldan çok duygulara hitap etmekte, 
prototipten çok, stereotipleri (imgeleri) kullanmakta-
dır (Yavuz, 2004, s. 45).

Reklamlar artık ürün/hizmeti tanıtmak ve bilgilen-
dirmekten çok onları birtakım duygularla eşleştirip, 
popüler kültür ürün ve hizmetlerinden aldıkları sim-
geleri kullanarak tanıtma yoluna gitmekte böylece 
ürün/hizmetlere kimlik kazandırarak, bireyler için 
bir şey ifade eder hale getirmeye çalışmaktadırlar. 
Reklamlarda, tüketicinin ürün/hizmete yönelik duy-
gusal bağ kurup tüketim faaliyetiyle o duyguların ger-
çekleşeceği üzerinde durulmaktadır. Bunu yaparken 
de özellikle hedef kitleyi etkilemesi bakımından bazı 
imge ve nesneler kullanılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, 
bireylerin günlük yaşamlarında ve tabii ki tüketim 
süreçlerinde bir takım nesneleri, hayali kahraman-
ları veya kişileri vb. kişisel ifade aracı olarak dikkate 
almaları neticesinde mesajların içerik bileşenleri de 
farklılık yaratmak adına yenilenir ki, tam bu noktada 
değişen dünya düzenindeki iletişim sürecinin yeni et-
kileşim araçları olarak ikonlar, maskotlar, logolar, im-
geler karşımıza çıkmaktadır (Fırlar ve Dündar, 2011, 
s.331). Kullanılan bu imgelerden biri de hayvanlardır. 
Stone (2014), çoğu tüketicinin hayvanları cezbedici 
bulduğunu ve onlardan etkilendiğini belirtip tüketi-
cilerin markalar ile hayvanlar arasında bağ kurduğu 
için satışlarını arttırmak isteyen işletmelerin reklam-
larında hayvanları kullanması gerektiğini vurgula-
maktadır. Dolayısıyla bir reklamda dikkat, ilgi çek-
me, bilgilendirme ve ikna etme aşamalarında başarılı 
olunması tüketiciyi satın alma eylemine yöneltme 
konusunda başarılı olma olasılığını yükseltmektedir 
(Oluç, 1990, s.15).

Hayvanlar reklamlarda ya gerçek halleriyle ya da ani-
masyon şeklinde kullanılmaktadır. Reklamlarında 
hayvan kullanmak isteyen reklamcılar, hayvanlara 
insan niteliği vererek antropomorfizm (insanlaştır-
ma) yolunu da tercih edebilmektedirler. Reklamlarda 
kullanılan hayvan imgesi ürün/hizmetle ilgili doğru-
dan bilgi sağlamasa ve ürün/hizmetle ilgili olmasa 
da, reklamcılar etkili bir hayvan imgesi ile markayı 
ilişkilendirerek tüketicilerin tutumlarını değiştirebil-
mektedir (Lancendonfer vd., 2008, s.384). Reklamcı-
lar hayvanları dikkat çekmek ve ürün/hizmetle ilgili 
olumlu duygular oluşturmak için kullanmaktadırlar. 
Hatta Lancendonfer ve diğerleri (2008), tüketicilerin 

hayvanlarla bağdaştırılmış markalara olan farkında-
lıklarının ünlülerin oynadığı reklamlara olan farkın-
dalıklarından daha fazla olduğunu belirtmektedir. 
Nielsen Araştırma Şirketi, İngiltere’de 2012 yılının en 
iyi on reklamı içinde dört tane hayvanlarla ilgili rek-
lamın bulunduğunu açıklamıştır (http://www.rapidt-
vnews.com. 27.12.2014). Hayvanlarla reklamlarda bu 
kadar yaygın kullanılmalarına rağmen,Türkiye’de bu 
konuda yapılmış çok fazla çalışma bulunamamıştır.

Belirtilen bu temel çıkış noktasından hareketle bu 
çalışma iki bölümden meydana gelmektedir. İlk 
bölümde,geçmişte hayvan imgesinin reklamlarda ne 
şekilde tasvir edildiğini ortaya koyan özet bir litera-
tür taramasına yer verilmiş, ikinci bölümde ise günü-
müzde televizyon reklamlarındaki hayvan tasvirlerini 
değerlendirmeye yönelik bir içerik analizi yapılmış, 
daha sonra da sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Reklamlardaki Hayvan İmgeleri 
(Reklamlarda Hayvanların Kullanımı)
Pazarda benzer ürün/hizmeti üreten birden fazla iş-
letmenin olması ve rekabetin bu doğrultuda şiddet-
lenmesi pazarlamacıları dolayısıyla reklamcıları fark-
lı stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Reklamcıların 
en önemli amaçlarından biri tüketicilerin dikkatini 
çekerek ürün veya hizmetlerin satın alınmasını sağ-
lamaktır. Reklamlarda renge, cinselliğe, şiddete ve 
görsel öğelere yer veren reklamcıların son zamanlar-
da görsel öğeler içinde en çok başvurdukları taktik, 
reklamlarda hayvanların kullanılması olmuştur (Sto-
ne, 2014, s.3-4). Moyers (2001), aslında reklamcılığın 
başlangıcından beri reklamlarda hayvanların kulla-
nıldığını, hatta reklamlarda kullanılan ilk hayvanın 
fil “Jumbo” olduğunu söylemektedir.

Reklamlarda hangi hayvanın kullanılacağı oldukça 
önemli bir konudur. Bu konuda Lennklo (2010), rek-
lamlarda kullanılacak hayvan seçiminin işletme için 
çok önemli olduğunu, kullanılan hayvan işletmenin 
kimliğini somutlaştırdığı için işletme ve hayvan ara-
sındaki bağın çok açık bir şekilde kurulması gerekti-
ğini belirtmektedir. Stephan (2010) da, reklamlarda 
kullanılan hayvanlar insanlara ne kadar yakınsa, tü-
keticilerin o ürün/hizmeti benimsemelerinin o kadar 
kolay olacağını belirtip günümüzde köpeklerin çoğu 
insanın ailesinden bir parça olarak düşünüldüğünü, 
bu yüzden de bu tür hayvanların reklamlarda kulla-
nılmasının evcil olmayan hayvanlara oranlara satışla-
rı daha çok arttırdığını vurgulamaktadır.
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Kullanılacak hayvan seçiminden sonra diğer önem-
li bir konu da, reklamlarda gerçek hayvan mı, ani-
masyon karakter mi kullanılacağıdır. Halim (2012), 
hayvanın nasıl kullanıldığının tüketicinin algısında 
önemli farklılıklara yol açtığını, gerçek hayvanların 
tüketicide doğa algısı, animasyonların ise sevimlilik 
duygusu oluşturduğunu söylemektedir. Bu yüzden, 
tüketiciye istenen mesajın verilmesinde kullanılan 
hayvan ve bu hayvanın ne şekilde kullanıldığı önemli 
bir faktördür.

Reklamcılar, reklamlarda hayvan kullanımının be-
lirli bir yaş grubu ya da insan tipiyle sınırlı olmadı-
ğını, her çeşit hedef kitleye ulaşmak için reklam-
larda hayvan kullanılabilineceğini söylemektedir 
(http//:psychologyconsumer.com., 31.12.2014). Bu 
noktada da, hangi hedef kitleye ulaşmak için hangi 
hayvanın kullanılacağı sorusu önem kazanmaktadır. 
Örneğin Waiters ve diğerleri (2001), ilkokul çağın-
daki çocukların hayvan karakterlerini çok sevdiğini, 
özellikle de kızların reklamlarda kullanılan sevimli 
hayvanlardan daha çok etkilendiklerini belirtmek-
tedir. Bu nedenle de özellikle hedef kitle çocuklarsa, 
reklamlarda kullanılacak hayvanların animasyon ka-
rakterler şeklinde kullanılması daha uygun olmakta-
dır (Halim, 2012, s.25)

Hayvanlar reklamlarda, sevilen bir canlı olarak hay-
van (aileden biri imajı), sembol olarak hayvan (logo 
veya bir fikrin temsili), araç olarak hayvan (tüketim 
veya insanların yararı için hayvan kullanımı), kinaye 
anlamında hayvan kullanımı (insan özelliği verilen 
hayvanlar), sıkıntı oluşturan hayvan (insana zarar 
veren böcekler) ve kendi doğasında hayvan olmak 
üzere altı şekilde kullanılmaktadır (Lerner ve Kolaf, 
1999, s.565).

Hayvanlar reklamlarda çeşitli şekillerde kullanıldığı 
için, reklamlarda hayvan kullanımını inceleyen çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan 
bazı çalışmalar şunlardır:

Spears vd. (1996) tarafından yapılan çalışmada, rek-
lamlarda en çok kedi, köpek, at ve kuşun kullanıldığı-
nı, hizmet sunumunun yapıldığı reklamlarda genelde 
yabani hayvanların, alkol ve tütün reklamlarında ise 
genelde atın kullanıldığını, dayanıklı ve dayanıksız 
ürünlerin reklamlarında hayvanlarla beraber insan-

lara da yer verildiğini ama alkol ve tütün reklamla-
rının hayvan-insan birlikteliğinin en az göründüğü 
reklamlar olduğunu belirtmektedir.

Lerner ve Kolaf (1999), Amerikan televizyonlarında-
ki reklamlarda en çok köpek ve kuşun kullanıldığını, 
hayvanlara yiyecek-içecek reklamlarında daha çok 
yer verildiğini ve hayvanların reklamlarda aileden 
biri olarak gösterildiğini söylemektedir.

Xiang (2008) Amerikan ve Çin televizyonlarında 
hayvanların kullanıldığı reklamları karşılaştırdığı ça-
lışmasında, Amerika›da genelde evcil ve gerçek hay-
vanların reklamlarda kullanıldığını, özellikle köpeğe 
reklamlarda çok sık yer verildiğini, hayvan kullanımı-
nın yiyecek-içecek ve hane halkını ilgilendiren ürün/
hizmetlerde tercih edildiğini, evin içi gibi kapalı me-
kanlarda ve genelde tek olarak kullanılan hayvanların 
aile dostu olarak tasvir edildiğini belirtmektedir. Çin 
televizyonlarındaki reklamlarda ise, hayvanlara grup 
halinde yer verildiğini, mekan olarak açık hava me-
kanlarının tercih edildiğini, genelde evcil olmayan, 
gerçek hayvanlar tercih edilse de özellikle kuş ve ba-
lığa ayrı bir önem verildiğini ve hayvanların en çok 
yiyecek-içecek ve elektronik eşya reklamlarında kul-
lanıldıklarını vurgulamaktadır (Xiang, 2008, s.75).

Stone (2014) ise, Amerika›daki televizyon reklamla-
rında en çok köpek, kedi, at ve ayının kullanıldığını, 
hayvanların animasyon karakterlerden ziyade ger-
çeklerine yer verildiğini, daha çok sigorta, tuvalet ka-
ğıdı, otomobil ve yiyecek-içecek reklamlarında hay-
vanların kullanıldığını ortaya çıkartmıştır.

Özkul ve diğerlerinin (2013), Türkiye’deki yedi ilde 
yaptığı bir çalışmada da, katılımcıların büyük bölü-
mü (%87.8) hayvanları sevdiğini belirtmiştir. Hatta 
spor kulüpleri kendilerini çeşitli hayvanlarla özdeş-
leştirmişlerdir. Reklamcılar da bu sevginin farkına 
varmış durumdadır. Bu yüzden de ikna edici mesaj-
lar verirken, insanların hayvan sevgisinden yararla-
narak, reklamlarında hayvanlara yer vermeyi tercih 
etmektedirler (Lancendonfer vd., 2008, s.385). Birçok 
ünlü marka reklamlarında ya gerçek ya da animasyon 
karakter olarak hayvan kullanmaktadır. Ayı, sincap, 
inek, köpek reklamlarda sıklıkla kullanılan hayvan-
lardan bazılarıdır. Örneğin Coca-Cola kutup ayısını, 
Milka ve Sütaş ineği reklamlarında kullanmaktadır.
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Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada Türkiye’de yayınlanan hayvan imge-
lerin bulunduğu televizyon reklamlarında hayvan 
tasvirlerini ortaya çıkarabilmek için içerik analizi uy-
gulanmıştır. 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi, örnekle-
mi, verilerin toplanması, kodlanması ve analizine yer 
verilmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Reklamlar tüketicileri ikna etmek için çeşitli imgeler 
kullanır. Bu imgelerden biri de hayvanlardır. Hayvan-
lar reklamlarda farklı amaçlar için, farklı şekillerde 
kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 
prime time kuşağında yayınlanan ve içerisinde hay-
van imgesi bulunan reklamlarda, hayvan imgelerinin 
hangi ürün/hizmet reklamında ve nasıl kullanıldığı-
nın tespit edilmesidir. Yurt dışında hayvanların hangi 
ürün/hizmetlerin reklamlarında, nasıl kullanıldığını 
araştıran bir çok araştırma (Spears vd.,1996; Lerner 
ve Kolaf, 1999; Xiang, 2008; Stone, 2014) olmasına 
rağmen, Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış çok 
fazla araştırma yoktur. Bu nedenle, bu araştırmanın 
literatürdeki bu boşluğu doldurma konusunda katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması
Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verile-
riyle hazırlanan 2014 yılı ilk 6 aylık reklam yatırım-
larına göre; mecra yatırımları toplamı 2.979 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş, yatırımların %52’sini televiz-

yon, %19,40’ını basın, %18,20’sini dijital, %6,70’ini 
açık hava, %2,20’sini radyo ve %1,10’unu ise sinema 
reklamları oluşturmuştur (Kar, 2014, s.1). Buradan 
da görüldüğü gibi reklam verilen en önemli mecra te-
levizyondur. Dolayısıyla bu araştırmada, diğer mec-
raların dışında televizyonda gösterilen hayvan rek-
lamları temel alınmış ve bu reklamlarda, hayvanların 
nasıl tasvir edildiğini saptamak amacıyla da içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın evrenini, Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 
2015 tarihleri arasında Türkiye’de ulusal televizyon 
kanallarında yayınlanan reklamlar oluşturmaktadır. 
Bu evren içerisinden yargısal örnekleme yöntemi ile 
hayvan imgelerin bulunduğu reklamların seçilerek 
incelenmesinin, araştırma amaçlarına ulaşabilmek 
açısından uygun olacağı düşünülmüştür.

Reklam filmlerinin seçiminde günlük en çok televiz-
yon izleme saati olarak nitelendirilen (prime time) 
20.00-23.00 saatleri arasındaki reklam kuşağında ya-
yınlanmış reklamlar tercih edilmiştir.

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında, 
prime time kuşağında ATV, Kanal D, Star, Show Tv, 
TRT 1, Kanal 7 ve NTV kanallarındaki reklam ku-
şağında yer alan 2103 televizyon reklamı içerisinden 
yargısal örnekleme yöntemi ile hayvan görüntüsü bu-
lunan 116 televizyon reklamı içerik analizi örnekle-
mine dahil edilmiştir (Tablo 1.)

Tablo 1. İçerik Analizinin Evren ve Örneklemi
Aylar 20.00-23.00 Saatleri Arasındaki 

Reklam Sayısı 

Hayvan Görüntüsü Yer Alan 

Reklam Sayısı 

Kasım 702 39 

Aralık 704 42 

Ocak 697 35 

Toplam 2103 116 

 

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihlerinin son haf-
tasında, her ayda 7’şer gün ve her gün prime time 
kuşağında farklı bir kanal olmak üzere (ATV, Kanal 
D, Star, Show TV, TRT 1, Kanal 7 ve NTV) reklamlar 
izlenmiştir. İçerik analizi yönteminde araştırma veri-
leri, örneklem kapsamında seçilen televizyon reklam-

larına uygulanan bir içerik analizi formu ile toplanıl-
mıştır. Her reklama araştırma amacı doğrultusunda 
aynı sorular sorularak alınan yanıtlar verilerin analizi 
bölümünde incelenmiştir. İçerik analizi formunda 
görsel kodlar sekiz ana başlık altında toplanmıştır.
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Kategorilerin Oluşturulması
Araştırma için hazırlanan kodlama cetvelindeki de-
ğişkenlerin çoğu daha önce yapılmış araştırmalardan 
derlenerek çalışma ile ilişkili olacak biçimde gelişti-
rilmiştir. Araştırmada görsel kodlar kullanılmıştır. 
Görsel kodlar; daha geniş bir kodlamaya gereksinim 
duyulduğundan çeşitli başlıklar altında toplanarak 
kodlanmıştır. Bu kodlar, reklamı yapılan ürün/hiz-

met kategorileri, ürün/hizmetin hedef kitlesi, rek-
lamın mesajı, vaadi, önerisi, reklamlarda hayvanın 
bulunduğu mekan, kullanılan hayvan türü, hayvanın 
diğer karakterlerle ilişkisi, hayvanın reklamdaki rolü, 
reklamda hayvanın sunumu, şeklinde belirlenmiştir.

İçerik analizi için geliştirilen kategori cetvelinin her bir 
değişkenine ilişkin kaynak, Tablo 2.’de sunulmuştur.

 

DEĞİŞKENLER TANIMLAR 
YARARLANILAN 

KAYNAKLAR 

Ürün/Hizmet Kategorisi 
Reklamların ait oldukları ürün/hizmet 
grupları 

Spears vd. (1996) 
Spears ve Germain (2007) 
Xiang (2008) 
Mayo vd. (2009) 
Stone (2014) 

Hedef Kitle 
Reklamlarda mesajın ulaşması amaçlanan 
kişi ya da grup (kadın, erkek, çocuk, her iki 
cinsiyet, aile) 

Xiang (2008) 

Reklamın mesajı, vaadi, 
önerisi 

Reklamın verdiği mesajlar (güzellik, 
çekicilik, mutluluk, zenginlik, başarı...vs) 

Lerner ve Kalof (1999) 
Xiang (2008) 

Reklamda Gösterilen Ana 
Mekan 

Ürün/hizmetin tanıtıldığı, hayvanın 
bulunduğu mekanlar (ev, işyeri, ulaşım 
araçları, hayali mekan, doğal ortam) 

Spears vd. (1996) 
Xiang (2008) 

Hayvanın türü Reklamda görünen hayvanın türü (köpek, 
kedi, kuş,vs) 

Spears vd. (1996) 
Spears ve Germain (2007) 
Xiang (2008) 
Mayo vd. (2009) 
Stone (2014)) 

Hayvan Karakterinin Diğer 
Karakterlerle İlişkisi 

Reklamlarda yer alan insanlar yada diğer 
hayvanlarla arasındaki ilişki (arkadaş, 
yardımsever, ....) 

Xiang (2008) 
Mayovd. (2009) 

Reklamdaki Hayvanın Rolü 

Reklamda yer alan hayvanın başlıca 
üstlendiği rol (merkezdeki figür, geri 
plandaki figür, mesajı veren, ürün 
kullanıcısı....) 

Mayo vd. (2009) 

Hayvanın Sunumu 
Reklamda yer alan hayvanın sunumu 
(Fotoğraf, animasyon, insanlaştırılmış, canlı) 

Spears ve Germain (2007) 
Xiang (2008) 
Mayo vd. (2009) 
Stone (2014) 

Tablo 2. İçerik Analizi İçin Kullanılan Değişkenler

İçerik analizinde araştırmanın güvenilir olması için 
farklı araştırmacılar tarafından işlemsel tanımlama-
ların aynı yorumlanması gerekir (Geray, 2006, s.154). 
İçerik analizinde güvenilirlik düzeyine ulaşmak 
amacıyla içeriğin evreninden bir alt örneklem seçip 
bunları farklı kodlayıcılara kategorize ettirilmesi ge-
rekmektedir. Aynı araştırmada tekrarlanan ölçümler 
benzer yargılar ya da sonuçlar doğuruyorsa güveni-
lirlik vardır (Atabek ve Atabek, 2007, s.38). Yapılan 

araştırma doğrultusunda iki kodlayıcı belirleyip, 
bu kodlayıcılardan örneklem içerisinde bulunan 30 
reklamı hazırlanmış kategori cetveli doğrultusunda, 
farklı zamanlarda kategorize etmeleri istenmiştir. Ka-
tegori cetvelindeki tüm değişkenler izlenen benzer 30 
reklam için kodlayıcılar tarafından aynı şekilde kate-
gorize edilmiştir. Bu doğrultuda içerik analizi için ha-
zırlanmış kategori cetvelinin dolayısıyla araştırmanın 
güvenilir olduğu bulunmuştur.
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Verilerin Analizleri
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizi 
için toplanan veriler, incelemeler sonucunda katego-
riler oluşturularak, kodlanmıştır. Elde edilen veriler 
SPSS paket programında düzenlenerek analiz edilmiş 
ve değerlendirilen kategoriler arasındaki ilişkileri gös-
termek için yüzde ve frekans değerleri kullanılmıştır.

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri prime time 
kuşağında ulusal televizyonda yayınlanmış hayvan 
imgesinin kullanıldığı 116 reklama ilişkin olarak de-
mografik bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

- Reklama Konu Olan Ürün/Hizmet Kategorileri

Tablo 3. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı TV Reklamlarının Ürün/Hizmet Kategorileri Dağılımı
Reklamı Yapılan Ürün/Hizmet Kategorileri FREKANS YÜZDE 
Ev Araç Ve Gereçleri 9 7,8 
Gıda 29 25,0 
Bankacılık 16 13,8 
Temizlik Ürünleri 8 6,9 
Elektronik 5 4,3 
Mobilya, Hali 3 2,6 
İçecekler 6 5,2 
Kozmetik 2 1,7 
Moda Ve Aksesuar 3 2,6 
Medya Ve Yayın 2 1,7 
Otomotiv 6 5,2 
Yapı Malzemeleri 11 9,5 
Perakende, Satış, Turizm, Eğlence, Taşımacılık 5 4,3 
Bilişim Teknolojileri 4 3,4 
Diğer 7 6,0 
Toplam 116 100 

 

Havyan İmgesinin kullanıldığı reklamlara konu olan 
ürün/hizmet kategorilerinin dağılımı ilk dört sırala-
ma dikkate alındığında ilk sırada temel gıda, şekerle-
me, ciklet, çikolata kategorilerini içinde barındırdığı 
gıda ürünleri (%25,0), ikinci sırada bankacılık, si-
gortacılık ve diğer finansal hizmetler (%13,8), üçün-
cü sırada inşaat, yapı malzemeleri, konut hizmetleri 

(%9,5), dördüncü sırada küçük ev aletleri, fırın, beyaz 
eşya gibi ev araç ve gereçleri (%7,8) yer almaktadır 
(Tablo 3.). Bu dört ürün/hizmet kategorisi, tüm rek-
lamların yaklaşık %56,1’ini temsil etmektedir.

- Reklamın Hedef Kitlesi

Tablo 4. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı TV Reklamlarının Hedef Kitlesi Dağılımları
Hedef Kitle FREKANS YÜZDE 

Kadın 22 19,0 
Erkek 1 ,9 

Çocuk 9 7,8 

Herkes, Tüm Aile 53 45,7 
Her İki Cinsiyet 31 26,7 

Toplam 116 100 
 

Hayvan imgeleri Tablo 4.’e göre özellikle gıda ürünleri 
gibi tüm aileyi ilgilendiren reklamlarda (%45,7), ban-
kacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetler, yapı 
malzemeleri, konut alımı gibi reklamların hedef kitle-

si olabilecek her iki cinsiyete hitap eden reklamlarda 
(%26,7), ev araç ve gereçleri, temizlik, gibi ürünlerin 
hedef kitlesi olabilecek reklamlarda (%19,0) ağırlıklı 
olarak kullanılmaktadır. İncelenen reklamların prime 
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time reklam kuşağı olarak nitelendirilen tüm ailenin, 
herkesin izlediği saatler olması sebebiyle reklam ve-
renler tarafından hedef kitlenin izleyici kitlesi baz alı-
narak belirlendiği bu nedenle diğer hedef kitleye göre 
yüksek çıkması sözkonusudur.

- Reklamda Ürün/Hizmet Kullanımına Yönelik Sunu-
lan Vaatler

Yapılan analiz sonucunda hayvan imgelerin kullanıl-
dığı reklam mesajlarında yer alan vaatler Tablo 5.’e 

Tablo 5. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı Reklam Mesajlarında Ürün/Hizmet Kullanımına Yönelik Sunulan 
Vaatlerin Dağılımı

Sunulan Vaatler FREKANS YÜZDE 
Gençlik, Değişim 8 6,9 
Güzellik, Çekicilik 7 6,0 
Mutluluk 16 13,8 
Zenginlik, Tasarruf 9 7,8 
Heyecan, Eğlence 12 10,3 
Arkadaşlık, Birliktelik 6 5,2 
Sağlık, Güven 12 10,3 
Rahatlık, Konfor, Özgürlük 11 9,5 
Teknoloji, Kolaylık 9 7,8 
Lezzet 10 8,6 
Temizlik 4 3,4 
Dekoratif Güzellik, Estetik 4 3,4 
Kariyer, Başarı, Güç 2 1,7 
İletişim, Bilgilenme 6 5,2 
Diğer 8 6,9 

Toplam 116 100 
 

göre incelendiğinde; ürün/hizmet kullanımından do-
layı sunulan mutlu olma vaadi %13,8 oranında birinci 
sırada yer almaktadır. Heyecan, eğlence, sağlık, güven 
vaat eden reklamların (%10,3) ikinci sırada bulundu-
ğu gözlemlenmiştir. Rahatlık, konfor, özgürlük temalı 

özellikle konut alımı, yapı malzemeleri reklamları ve 
ardından lezzet vaat eden reklamlar (%8,6) bulun-
maktadır.

- Reklamda Kullanılan Ana Mekanlar

Tablo 6. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı Reklamlardaki Ana Mekanların Dağılımı
Ana Mekanlar FREKANS YÜZDE 

Ev 36 31,0 
Mağaza 4 3,4 

İşyeri 8 6,9 

Eğlence Merkezi 8 6,9 

Hayali Mekan, Stüdyo 13 11,2 
Ulaşım Araçları 13 11,2 
Sahil, Deniz, Havuz 5 4,3 

Doğal ortam 9 7,8 

Banyo, Hamam, Sauna 1 ,9 

Dış Mekan 19 16,4 
Toplam 116 100 

 

İncelenen reklamlarda kullanılan ana mekanların 
başında Tablo 6.’ya göre %31,0 oranında ev bulun-
maktadır. Hayvanın bulunduğu mekanlardan ikinci 
sırayı dış mekan (%16,4), üçüncü sırayı stüdyo, hayali 
mekan ve ulaşım araçları (%11,2) almaktadır. Ürün/
hizmet kategorisi değerlendirmesi açısından gıda 

ürünleri, ev araç ve gereçleri, yapı malzemeleri ürün-
lerinin çoğunluğunda, hayvan mekan olarak reklam-
larda ev içinde tasvir edilmiştir.

- Reklamda Kullanılan Hayvan Türü
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Yapılan analizde incelenen reklamlarda kullanılan 
evcil hayvanların diğer hayvanlara göre daha fazla ol-
duğu tespit edilmiştir. Tablo 7.›ye göre prime time ku-
şağındaki reklamlarda, %14,7 oranında köpek, %9,5 

oranında kedi, inek, %8,6 oranında koyun kullanıldı-
ğı gözlemlenmiştir.

- Hayvanın Diğer Karakterlerle İlişkisi

Tablo 7. Reklamlarda Kullanılan Hayvan Türünün Dağılımı
Hayvanın Türü FREKANS YÜZDE 

Köpek 17 14,7 
Kedi 11 9,5 
Balık 9 7,8 
Kuş 2 1,7 

Maymun 4 3,4 
At 5 4,3 
Civciv 2 1,7 

Ördek 1 ,9 
Penguen 2 1,7 
Kaplan 4 3,4 
Canavar 2 1,7 

Ayı 5 4,3 
Fil 3 2,6 
Timsah 3 2,6 

Canavar 2 1,7 
Sincap 4 3,4 
Zebra 3 2,6 
Kanguru 1 ,9 

Ejderha 1 ,9 
Arı 2 1,7 
Koyun 10 8,6 
Kaplumbağa 2 1,7 

İnek 11 9,5 
Kelebek 2 1,7 
Dinazor 4 3,4 

Keçi 2 1,7 
Diğer 2 1,7 

Toplam 116 100 

 

Tablo 8. Hayvan İmgelerin Reklamdaki Diğer Karakterlerle İlişkisinin Dağılımı
Hayvan Karakterin Diğer Karakterlerle 

İlişkisi FREKANS YÜZDE 
Yardımsever 15 12,9 
Arkadaş 28 24,1 
Duygusal 26 22,4 
Tarafsız 33 28,4 
Agresif, sinirli 3 2,6 

Korkutucu 3 2,6 

Başka karakter mevcut değil 2 1,7 

Diğer, Tanımlanamıyor 6 5,2 

Toplam 218 100 
 

Reklamdaki hayvanın diğer karakterlerle ilişkisi Tab-
lo 8.’e göre incelendiğinde, reklamda en fazla tarafsız 
vurgulandığı (%28,4), ikinci sırada ise karakterler 
arasında arkadaş ilişkisi (%24,1), üçüncü sırada duy-
gusal bir ilişki olduğu (%22,4), dördüncü sırada hay-
vanın diğer karakterlere yönelik yardımsever (%12,9) 
olduğu gözlemlenmiştir.

- Reklamdaki Hayvanın Rolü

Reklamdaki hayvanın, büyük bir oranda animasyon 
ya da canlı olarak, dekoratif bir nesne, geri plan-
da bir figür rolünde (%27,6) olduğu, Tablo 9.’a göre 
gözlemlenmiştir. İncelenen reklamlarda ikinci sırada 
reklamlardaki hayvanın bir fotoğraf, resim olarak gö-
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rüldüğünden reklamdaki rolü diğer, tanımlanmayan 
(%16,4) olarak belirlenmiştir. Üçüncü sırada hayva-
nın sevilen karakter, komik, eğlenceli bir rolde oldu-
ğu (%13,8), toplam reklamların %11,2’sinde ise hay-

van çözüm üreten, uzman, öğretici bir rol ile temsil 
edilmiştir.

- Hayvanın Reklamda Sunumu

Tablo 10. Reklamlarda Kullanılan Hayvanın Sunumunun Dağılımı

Tablo 9. Reklamlarda Kullanılan Hayvan İmgesi Rolünün Dağılımı
Hayvanın Rolü FREKANS YÜZDE 

Sevilen karakter 16 13,8 
Komik, eğlenceli 16 13,8 
Sıkıntı yaratan, sorun çıkaran 4 3,4 

Dekoratif bir nesne, geri planda figür 32 27,6 
Mesajı veren 9 7,8 

Çözüm üreten, uzman, öğretici 13 11,2 
Kurtarıcı 7 6,0 

Diğer, tanımlanamıyor 19 16,4 
Toplam 116 100 

 

Hayvanın Sunum FREKANS YÜZDE 
Fotoğraf 23 19,8 
Sembolleştirilmiş maskot 7 6,0 

Animasyon 29 25,0 
İnsanlaştırılmış maskot 14 12,1 

Canlı 43 37,1 
Toplam 116 100 

 

İncelenen reklamların %37,7’inde hayvan canlı ola-
rak, %25,0’inde animasyon, %19,8’inde fotoğraf, re-
sim olarak görünmektedir (Tablo 10.).

Sonuç ve Değerlendirme
Reklamlar tüketicilerin dikkatini çekerek, reklamını 
yaptıkları ürün/hizmetleri satma amacını taşımakta 
ve bu amaca ulaşabilmek için de farklı yöntemler kul-
lanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de, reklamların 
dikkat çekmesi için kullanılan imgelerdir. Hayvanlar 
da reklamcıların kullandığı imgelerden birisidir. Bu 
araştırmada, Türkiye›deki televizyon kanallarında 
yayınlanan ve içeriğinde hayvan imgesi bulunan rek-
lamlar incelenmiş ve bu reklamlarda hayvan imgele-
rinin nasıl tasvir edildiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Yapılan içerik analizi sonuçlarına göre bir değerlen-
dirme yapıldığında, Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 
tarihleri arasında ulusal televizyon reklamlarında yer 
alan hayvan imgesinin çoğunlukla temel gıda, şeker-
leme, çiklet, çikolata kategorilerini içinde barındırdı-
ğı gıda ürünleri ayrıca bankacılık, finans reklamları, 

yapı malzemeleri, konut alımı, küçük ev aletleri rek-
lamlarında görüldüğü gözlemlenmiştir. 

İncelenen reklamların saat 20.00-23.00 saatleri ola-
rak nitelendirilen prime time kuşağında yayınlanan 
reklamlar olması sebebiyle, hedef kitle olarak hitap 
ettiği reklamlar tüm aileyi ya da her iki cinsiyeti il-
gilendiren reklamlar olduğu tespit edilmiştir. Hayvan 
imgeleri özellikle hedef kitlenin tüm aile olarak ni-
telendirilebilecek ev araç ve gereçleri, gıda ürünleri 
reklamlarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Reklamlarda mesajlarla sunulan vaatlerin, reklamı 
yapılan ürün/hizmet kategorilerinin hemen hepsine 
uygun vaatler olduğu görülmektedir. Buna göre gıda 
ürünlerinde lezzet ve ürünün kullanımından dolayı 
mutluluk sunulduğu, yapı malzemeleri, konut alımına 
yönelik reklamlarda çoğunlukla rahatlık, konfor me-
sajlarının verildiği tespit edilmiştir. Özellikle reklam-
larda hayvanlar neşeli ve eğlenceli olarak sunularak, 
ürün/hizmet kullanımının heyecan vereceğine ve eğ-
lenceli olabileceğine vurgu yapılırken, gıda ürünlerin-
de ise genellikle sağlık ve güven ön plana çıkartılmıştır.



296

Reklamlarda Kullanılan Hayvan İmgesi: Ulusal Televizyon Kanallarındaki Reklamlara İlişkin İçerik Analizi

İncelenen reklamlarda kullanılan ana mekanların ba-
şında ev bulunmaktadır. Hayvan imgelerin kullanıl-
dığı reklamlarda gerçek bir kurgunun sağlanması do-
layısıyla reklamlarda tanıtılan ürün/hizmetin kulla-
nılmasına yönelik tüketiciyi ikna etmesi bakımından 
ürün/hizmet kategorileri ile hayvanın bulundukları 
mekan açısından ilişkili olduğu görülmüştür. Örne-
ğin, ev araç ve gereçlerinin, gıda ürünlerinin, konut, 
yapı malzemeleri ürünlerinin çoğunlukla ev içerisin-
de tüketiciye tanıtıldığı görülmektedir. 

Reklamlarda kullanılan hayvan türü açısından tüm 
aileyi ilgilendiren gıda ürünlerinde (süt, yoğurt, pey-
nir, vs) koyun, inek türleri ürün ile özdeşim kurul-
ması bakımından sıklıkla kullanılmıştır. Araştırmay-
la ilgili bir diğer önemli bulgu da, yapı malzemeleri, 
küçük ev aletleri, bankacılık sektöründe kullanılan 
hayvanların çoğunlukla evcil hayvan türlerinden (kö-
pek, kedi) seçilmiş olmasıdır. Bu da literatür (Spears 
vd., 1996; Lerner ve Kolaf, 1999; Xiang, 2008) ile ben-
zerlik göstermektedir.

İncelenen reklamların çoğunluğunda hayvanla bir-
likte başka karakterlerin yer aldığı tespit edilmiş, 
hayvanın bu karakterlerle ilişkisi incelendiğinde, ço-
ğunlukla bir ilişki içerisinde bulunmadığı (dekoratif 
bir nesne olarak görüldüğü), ilişki içerisinde bulunan 
hayvanların ise arkadaş, duygusal, yardımsever bir 
nitelikle görüldüğü belirlenmiştir.

Reklamda görülen hayvanın, reklamdaki diğer ka-
rakterlerle ilişkisi doğrultusunda sahip olduğu rol 
çoğunlukla reklam içerisinde dekoratif bir nesne, geri 
planda bir figür olarak canlı bulunmakta ya da bir fo-
toğraf, resim olarak diğer, tanımlanmayan bir durum 
olarak tespit edilmiştir. Onun dışında, reklamdaki 
hayvanların çoğunluğu sevimli bir karakter, komik, 
eğlenceli bir rol ile sunulmuştur.

Reklamlarda sunulan hayvanın çoğunlukla canlı ve 
animasyon olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. An-
cak, geri plandaki bir figür olarak kullanılan hayvan-
ların, reklamlarda fotoğraf, resim olarak sunulduğu 
gözlemlenmiştir. Çalışmayla ilgili bir diğer önemli 
bulgu da, reklamlarda kullanılan hayvan rolünün di-
ğer sunulan rollere oranla çok daha az olmasıdır. 

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasın-
da yayınlanan televizyon reklamlarındaki hayvan 
imgesinin nasıl tasvir edildiği ile ilgili, özellikle 
Türkiye›deki literatür eksikliğini gidermek ve bu an-
lamda literatüre katkıda bulunmak amacıyla hazır-

lanmış olan bu araştırmanın sonuçlarının, reklamlar-
da hayvan kullanımını inceleyen mevcut çalışmalar 
(Lerner ve Kolaf, 1999; Xiang, 2008; Stone, 2014) ile 
benzerlik gösterdiği görülmektedir.

Bu araştırma, reklamlarda yer alan hayvan imgesinin 
nasıl tasvir edildiği ile ilgili literatür eksikliğini gi-
dermek, katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bir 
çalışmadır. Bu yönde çalışma yapacak araştırmacılara 
referans olabileceği düşünülmekte ve çalışmalarında 
kullanabilecekleri bir çerçeve sunmaktadır.

Araştırma, reklamlardaki havyan imgesinin tasvirine 
yönelik bir bakış açısı sunmasına rağmen, bir takım 
kısıtlara sahiptir. Bu kısıtlardan en önemlisi, araştır-
manın evren ve örneklemi ile ilgilidir. Araştırma sa-
dece televizyon reklamlarına ve prime time kuşağına 
yönelik gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların 
genellenmesi söz konusu değildir. Ancak, bu çalışma-
nın genişletilmesi için çeşitli yollar düşünülebilinir. 
Birincisi, gelecekteki çalışmalarda, diğer kitle iletişim 
araçlarındaki reklamlara yönelik içerik analizi ger-
çekleştirilebilinir. Bu tür bir çalışma, televizyonda-
ki farklı reklam kuşaklarına (gündüz, öğlen kuşağı) 
yönelik araştırılabilinir. Son olarak da, tüketicilerin 
fikirleri sorularak, bu tür reklamların etkileri (hatır-
lanma, ikna etme) saha araştırmasına yönelik bir uy-
gulamayla genişletilebilinir.
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