
Filmlere ürün yerleştirme
oldukça eski bir yöntem. Tam
olarak filmin icadıyla başlar.
Sinemayı icat eden Lumiere
Biraderler, ilk kısa filmlerinde
Lever Biraderler’in (bugünün
Unilever’i) Sun Light marka
sabunlarını kullanıyorlardı. Bu
ilk örnek, aslında resmi bir ürün
yerleştirme sayılmazdı. Çünkü
ürünü filme yerleştiren Lumiere
Biraderler değil, Lever
Biraderler’in bir casusu idi…

Paranın yapımcıya verildiği
ilk ürün yerleştirmeler ise 1930’lu
yıllarla başlar. 1932 yapımı
“Yaralı Yüz” filmine 250 bin
dolar gibi, o günler için bir servet
sayılabilecek reklam desteğini
veren White Owl Cigars’ın tek
talebi, başrol oyuncusu Poul
Muni’nin film boyunca
sigaralarını içmesiydi. 

Sonraki yıllarda, rüya
mutfaklarda göz alıcı General
Electric buzdolapları, evlilik teklifi için diz çöken
erkeğin şık bir el hareketiyle açtığı ve içinde
DeBeers barındıran mücevher kutuları, fiyakalı
bir ses eşliğinde sigarayı yakan Zippo çakmaklar
hep özenle yerleştirilmiş ürünlerdi…

★★★

Ürün yerleştirme 1980’li yıllarda asıl etkisini
göstermeye başladı. 

Steven Spielberg E.T. filminde, ilk teklif
götürdüğü M&M kabul etmeyince Reese’s Pieces
kurabiyelerini kullandı, tabii bedeli mukabili…

Sonuç, filmin gösterime girmesini takip eden bir
hafta içinde Reese’s Pieces satışları yüzde 300 arttı.
Ürün, daha önce giremediği binlerce sinema
büfesinde başköşeye kuruldu. 

Ayakta kalmaya çabalayan Amerikan güneş
gözlüğü markası Ray-Ban, Tom Cruise’un
başrolünü oynadığı iki filmle felaha erer… Önce
1983 yapımı Risky Business, sonra 1986 yapımı
Top Gun… Ray-Ban’ın cirosu ilk filmle yüzde 50,
ikinci filmle de yüzde 40 daha artar. Ray-Ban, Tom
Cruise sayesinde öyle bir büyüme trendine girer ki,
Cruise’a vefa borcunu ödeyecek gibi değildir…

★★★

Top Gun filmi sadece “kara
güneş gözlüklerini” moda yapmaz.
Deri pilot ceketleri de moda olur,
pilotluk da… Film sonrası ABD’de
Hava Kuvvetleri’ne ve Donanma’ya
yazılanların sayısı tam yüzde 500
artar.

Yani Sam Amca “I want you for
U.S. Army!” demenin çok daha etkili
bir yolunu bulmuştu. Sadece Sam
Amca mı, hangi mesleğe ihtiyaç
varsa ona uygun bir film ya da dizi
inanılmaz sonuçlar yaratıyordu. 

Artık filmlere sadece ürün değil
meslek de “yerleştiriliyor”. Zeki ve
kaliteli gençlerin kendi mesleklerini
seçmesini sağlamak isteyen meslek
gruplarının desteklediği TV dizileri
görünmeye başladı. 

Hem hayat kurtaran hem de iyi
yaşayan doktorlar, aslında bir bilim
adamı gibi çalışan CSI dedektifleri,
yel değirmeninden devlere kafa

tutan ya da fil üstünde çimen ezen avukatlar TV
dizilerinin dünyasında ve gençlerin tercihlerini
etkilemeyi sürdürüyor. 

★★★

Örneklerden de anlaşılacağı gibi “filmlere
ürün yerleştirme”nin olağanüstü etkileri
olabiliyor. Ödenen bedelin çok üzerinde olumlu
etkileri şirketlerin kaderini olumlu anlamda
değiştiriyor. İşte bu nedenle Ray-Ban’ın Tom
Cruise’a, Reese’s Pieces’in Steven Spielberg’e
borcu bitmez…
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SOLDAN SAğA: 1- 61. Hükümetin tek kadın üyesi olan, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı… 2- Aria ve Aycell operatörlerinin
birleşimiyle oluşan GSM operatörü… Bir Alman otomotiv firması…
Adını bir müzik notasından alan deodorant markası… 3- Baryum
elementinin simgesi… ABD merkezli bir kot pantolon markası…
Dört rakamlı numaradan oluşan ve ATM ile cep telefonlarında
kullanılan kişisel kimlik numarasını simgeleyen harfler… 4-
“Ribonükleik asit” anlamındaki kısaltma… Bir cetvel türü… 5-
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke… Kraft Foods’un granül
kahve markası… “Bayan” için kullanılan kısaltma… 6- Ürün
tanıtımlarında “Her yaşa her ayağa” sloganını kullanan, merkezi
İstanbul Büyükçekmece’de bulunan terlik ve ayakkabı üreticisi…
“İcra Kurulu Başkanı” anlamındaki İngilizce kelimelerin baş
harflerinden oluşan kısaltma… 7- Alt tabaka; havas karşıtı…
Fransız otomobil üreticisi bir firma… 8- Hisse senedi, tahvil,
yabancı para gibi değerli kâğıtları daha kârlı görülen başka
kâğıtlarla değiştirme işi… 9- Sabun ve kişisel bakım ürünleriyle
tanınan Evyap’ın erkek bakım ürünlerinin genel adı… Eğik yazı…
10- Vatikan’ın internet kodu… Bir işi yapabilme gücü… Sodyum
elementinin simgesi… 11- Miras olarak babadan çocuğuna
kalma… Bir malı çok miktarda toptancıdan veresiye aldıktan sonra
piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma… 12-
Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu
sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklık türü… Alacağın veya
borcun, faizin dışında olan bölümü.

YUKARIDAN AŞAğIYA: 1- İşlenmemiş veya yarı işlenmiş
maddelerin makine veya araç ile işlenerek tüketime hazır duruma
getirildiği sanayi kuruluşu… Ülkemizde de faaliyet gösteren bir
Amerikan oto kiralama şirketi… 2- Yapılacak bir hizmet veya satın
alınacak bir mal için anlaşmaya göre önceden ödenen miktar…
Karayolu yolcu taşımacılığı yapan bir firma… 3- Tellür elementinin
simgesi… Almanya’nın eski para birimi… Uzaklık anlatan bir söz…
4- Büyükbaş hayvan… Çatal kaşık bıçak takımlarıyla anımsanan
mutfak gereçleri üreticisi bir firma… Mağara… 5- İnternet
üzerindeki en büyük açık artırma usulü alışveriş sitesi… Yankı… 6-
Genellikle şarkı, dans gibi gösterilerin yer aldığı eğlence türü…
Hoşa gitmeyen, dikkat çeken renk… (Tersi) Turkcell’in bir
kampanyasına adı verilen kış meyvesi… 7- Geminin, zinciri
toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması… Uludağ’ın suyunu
kullanan ve merkezi Bursa’da bulunan şişe su markalarından biri…
8- “Hidroelektrik santralı” için kullanılan kısaltma… Ülkemizin ilk diş
fırçası üreticisi… 9- Vilayet… Trabzonspor’u simgeleyen harfler…
Radyoda haber bülteni… 10- Peru’nun plaka işareti… Bakır
elementinin simgesi… Nişastalı tanelerin, su ile kaynatılarak
bulamaç kıvamına getirilmiş durumu… 11- Finlandiya’nın internet
harfleri… Olabilir ki, muhtemel olarak… Romalıların X ile
simgeledikleri rakam… 12- Kâğıt para… Bir ülkede ithal edilecek
mallar için getirilen sınırlama.
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1706’da bir sabun ve mum imalatçısının oğlu
olarak dünyaya gelen Benjamin Franklin’in 16
kardeşi vardı. 10 yaşında okulu bırakıp, matbaacı
ve liberal gazeteci ağabeyi James’in yanına çırak
giren Benjamin, 24 yaşına geldiğinde kendi
matbaasını ve gazetesini kurdu. 

Çok yönlü kişiliği erken yaşlarda belirginleşen
Franklin, çeşitli konuların tartışıldığı bir fikir
kulübü, Amerikan Felsefe Derneği’ni, Franklin
Akademisi’ni, bir kütüphane, gönüllü yangın
söndürme kuruluşları ve hastane kurdu. 

Filedelfiya’daki ilk matbaasını çeşitli kentlere
yaydı. 

Farklı sektörlere girdi; yangına karşı sigorta
yapan bir şirket kurdu. 

Müteşebbisliği yanında, mucitliğiyle de
ünlüdür. Yakın ve uzak görüşü kolaylaştıran
camların birlikte kullanıldığı bifokal gözlük,
yıldırıma karşı paratoner, Franklin Sobası,
kilometre sayacı gibi icatlarının yanında güneş
ışığından daha fazla yararlanmak için yaz ve kış
saati uygulamasını başlattı. 

Sadece bu kadarını yapsa bile ansiklopedilerde
mutena bir yeri olabilecek Benjamin Franklin,
siyasete de girdi ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin “kurucu babaları”ndan biri oldu. 

Gazetesinde yaptığı bağımsızlık taraftarı
yayınları sayesinde Amerikan Kongresi’ne
seçilen Benjamin Franklin, 1776’da tam 70
yaşındayken, Thomas Jefferson ve John Adams
ile Bağımsızlık Bildirgesi’ni hazırladı. 

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrası
İngiltere’yle yürütülen barış görüşmelerinde
görev aldı. Ölmeden önce Filedelfiya Anayasa
Kurultayı’nın çalışmalarına katıldı. 

20 bin kişinin katıldığı 1790 yılındaki
cenazesinden sonraki yıllar boyunca, şehirlerden
savaş gemilerine, caddelerden okullara kadar
sayısız yere adı verildi. Halen 100 dolarlık
banknotlardaki görüntüsüyle meşhurdur.

Matbaacı
Benjamin Franklin

KARİKATÜRLERDEKİ TARİH 14 Ağustos 
1981 yılında

bugün, turizm
amaçlı ilk havaalanı Dalaman’da hizmete girdi.

1982 yılında bugün, iş ve sosyal güvenlik
anlaşmazlıklarını çözen Yüksek Hakem Kurulu,
12 Eylül darbesi sonrası tutuklu bulunan birçok
işçiyi ilgilendiren bir karar alarak, 6 aya mahkum
olan işçinin işten çıkarılabileceğine hükmetti.

15 Ağustos
1869 yılında bugün Akdeniz

ile Kızıldeniz’i birbirine
bağlayarak Avrupa’yı Hint
Okyanusu’na yaklaştıran Süveyş
Kanalı açıldı. Mısır Hidivi İsmail
Paşa’nın itirazı nedeniyle kanalın
girişine yerleştirilemeyen heykel,
bugün New York Özgürlük
Adası’ndaki Özgürlük
Abidesi’dir…

1914 yılında bugün,
yapımında 27 bin 500 işçinin
öldüğü, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u
birleştiren Panama Kanalı açıldı. 

16 Ağustos
1908 yılında bugün

Ankara – Bağdat
demiryolu işçileri greve
gitti.

17 Ağustos
1907 yılında bugün, Sultan II.

Abdülhamit, otomobil ithalatına
izin verdi.

1988 yılında bugün, IMF,
Türkiye Raporu’nu açıkladı.
Rapora göre Türkiye enflasyonu
düşüremezse Avrupa Topluluğu
(bugünün Avrupa Birliği) üyeliği

mümkün olmaz. 
1999 yılında bugün, binaların kalitesizliği,

denetimlerin ve ilgili kanunların yetersizliği, resmi
rakamlara göre 18 bin 373 kişinin ölümü ile
anlaşılmış oldu. Büyük Marmara Depremi herşeyi
yıktı…

18 Ağustos
1998 yılında

bugün Uzakdoğu
krizi Rusya krizini
tetikledi ve Rusya
borç ödemelerini
durdurdu. Bazı
karikatürlerde
Başkan Yeltsin
böyle
eleştirilmişti…

19 Ağustos
1965 yılında bugün ödenen

vergiler ilk kez açıklandı ve ilk
vergi rekortmeni de belli oldu:
Vehbi Koç…

1976 yılında bugün gazetelerin
“para” ikramiyesi dağıtması
yasaklandı. Gazeteler yılmayacak,

satışları artırmak için ansiklopedi, tabak-çanak,
televizyon, oyuncak gibi yüzlerce tür promosyon
vermeyi sürdürecekti…

20 Ağustos
1936 yılında

bugün, dünyanın
ilk fuar
binalarından biri
olan Sergiyi
Umumiyi
Osmani’nin İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda
inşasından 73 yıl sonra, 9 Eylül Panayırı, İzmir
Enternasyonal Fuarı adını aldı. 

TARİHTE BU HAFTA 

O BİR İŞADAMI

14 Nisan 1340 / 14 Nisan 1924 Akbaba Dergisi 

İş hayatındaki en
büyük yetenek
diğerleriyle iyi
geçinip onların
yaptıklarında etkili
olabilmektir.

‘‘

”
John

Hancock
1737 – 1793 yılları

arasında yaşamış, tüccar
ve devlet adamı.
Döneminde
Amerika’nın en zengin
işadamlarından biri
olan Hancock,
Bağımsızlık
Bildirgesi’ne Kongre
Başkanı olarak ilk
imzayı atan kişidir… 

Osmanlı münevveri de
Türk aydını da

Cumhuriyet’in ilanından
sonra eski sorunların hızla

çözüleceğine inanırdı. Hızla
çözülemeyen rüşvet gibi

sorunlardan rahatsız olan
aydınlardan Yakup Kadri

Karaosmanoğlu, 1930’ların
başında yayınlanan Ankara
adlı romanında Ankara’nın

üç devrini anlatır. Milli
Mücadele dönemi, 1932’ye

kadarki Cumhuriyet
dönemi ve ütopik 1932

sonrası dönem. Milli
Mücadele ruhunun

Cumhuriyet dönemine
yansıyamadığından şikayet

eden Karaosmanoğlu,
1932 sonrasında

Halkevlerinin kuruluşuyla
“o” ruhun tekrar

yakalanacağına inanır.
Ancak 1960’larda verdiği

bir röportajda Ankara
romanının ikinci

bölümünde kaldığımıza
olan inancını ifade eder. 

Yeni Türkiye’de nükseden eski hastalık (üstte)

Ray-Ban’›n Tom Cruise’a borcu bitmez

Malum mesele
halledilemedi

Altta: Malum?!

Poul Muni, “Yaralı Yüz”de. Piksellenmiş elinde White Owl Cigars (1). Bir filme ilk
yerleştirilen ürün Sunlight sabunu (2). Reese’s Pieces kurabiyeleri E.T. ile büyüdü (3).

Tom Cruise, önce Riskli İş (4), sonra Top Gun (5) ile Ray-Ban’ı kurtardı...

KULÜBÜ

YAZIN ortasındayız. Sıcak
günler hepimize uçsuz
bucaksız denizin, güneşin ve
tembellikle geçirilen tatil
günlerinin hayalini
kurduruyor.

Ama ister kentte, ister
tatilde, her mevsim olduğu
gibi yazın da dikkat edilmesi
gereken sağlık kuralları var.

Mevsimle birlikte değişen çevre faktörlerine
vücudumuzun uyum sağlaması için bu kurallara
dikkat etmek şart. Yaz mevsiminin girişiyle,
çevre faktörlerinde meydana gelen değişikliklere
adapte olabilmek üzere bedenimizde ve
yaşantımızda da birtakım değişiklikler olur.

Çevre ısısının artmasına bağlı olarak sıvı
elektrolit dengemiz ön plana çıkar. Artan ısı ve

nem nedeniyle yazın en çok
terle kaybettiğimiz sıvıyı ve
elektrolitleri yerine koymaya
dikkat etmek gerekir. Sıvı
alımına özen gösterilmeli ve
günde en az iki litre sıvı
içilmelidir. Su içmek için
susamayı beklememeliyiz.

İçecek olarak alkollü ve
gazlı içecekler yerine ayran

veya soda gibi içecekler tercih edilebilir.
Yaz aylarında, sıcakta bakterilerin daha kolay

üreyebileceği de unutulmamalı, yiyecek ve
içeceklerin saklanmasına dikkat edilmeli.

Olası bir bağırsak enfeksiyonu veya ateşli bir
hastalık terlemeyle kaybedilen sıvı miktarını
daha da artıracaktır. Böyle durumlarda sıvı alımı
da artırılmalıdır. 

Hafif gıdalar yiyin
Yaz aylarında birbirinden

güzel sebze ve meyveler de
çıkıyor. Patlıcandan domatese,
biberden taze fasulyeye,
şeftaliden kavuna, karpuza
kadar değişik lezzetler süslüyor
sofraları. Ama Türk mutfağının
börekleri, kebapları, beğendileri,

güveçleri de eksik olmuyor o
sofralardan.

Sıcak günlerde meyve ve
sebze ağırlıklı, hafif, sindirimi
kolay gıdalar alınması, yağlı ve
ağır yiyeceklerden kaçınılması
gerekiyor. Yiyeceklerin
temizliğine de özen gösterilmeli.

Meyve ve sebzelerin
mümkünse sirkeli ve tuzlu suda
bir müddet bekletildikten sonra
iyice yıkanarak tüketilmesi
gerekiyor. Bunun yanı sıra içme
sularının temiz olması
konusunda hassasiyet
gösterilmeli. 

Buz gibi
içeceğe
sarılmak

güzel de…
Bir uyarı da aşırı soğuk

gıdalar ve içecekler için.
Aslında hepimizin sıcak
günlerde hararetimizi
atmak için buz gibi bir
içeceğe sarıldığı olmuştur.

Ancak vücudun
ısısından çok düşük bir
içecek ya da gıda
alındığında, bu ısı farkı iç
organlarımızda şok etkisi
yapabiliyor.

Güneşin zararlı
etkilerine dikkat 

Özellikle ozon
tabakasının
delinmesinden sonra
güneş ışınlarının direkt
etkisinden korunmak,
sıcağın arttığı öğle
saatlerini gölge ve serin
yerlerde geçirmek
gerekiyor. Güneş ışınları
vücudumuz için hem çok
gereklidir hem de eğer
gerekli tedbirler
alınmadan aşırı derecede
maruz kalınırsa çok zararlı
olabilir.

11.00’den önce 
güneşlenmek

en doğrusu
Güneş ışınları kemik

metabolizması için son derece
faydalıdır. Güneş banyoları özellikle
gelişmekte olan bedenlerde, yani
bebekler ve çocuklarda kemik
gelişimi açısından vazgeçilmez.
Ancak çevreye verilmiş zararlar
nedeniyle artık güneş ışınlarının
zararlı etkilerine daha açık
olduğumuz için bu etkilerden
korunmaya dikkat edilmeli. Öğle
saatlerini gölgede geçirmeye özen
gösterilmeli. Saat 11.00’den önce ya
da 16.00’dan sonra güneşlenmek en
doğrusu. Çünkü bronz bir tene
sahip olacağım derken ciddi
hastalıklara yakalanma riski de var.
Geniş siperli şapka, gözlük, şemsiye
ve yüksek faktörlü güneş kremleri
kullanmayı öneriyoruz. Güneşe
korunmasız çıkma neticesinde
yanıklar oluşabilir ve hayatımızın
ileri dönemlerinde cilt kanserleriyle
karşı karşıya kalabiliriz.

Cildimizdeki
olumsuz

değişimlerin 
yüzde 80’i

güneş
hasarlarıdır

Bilinçsiz güneşlenme
cildimizi erken yaşlandırır.
Cildimizdeki olumsuz
değişimlerin yüzde 80’i
güneş hasarlarıdır. 50
yaşında ortaya çıkan derin
kırışıklıkların büyük bölümü,
20’li yaşlarda maruz
kaldığımız güneş ışınlarının
sonuçlarıdır. Yaz
mevsiminde sadece
mutfakların değil,
gardıropların görünümü de
değişiyor. Güneş ışınlarını
emmeyen açık renkli ve teri
emme özelliğinden dolayı
da pamuklu giysileri tercih
etmemiz gerekiyor. Sentetik
kumaşlardan yapılmış
giysilerin terletme özelliği
var. Ter ise özellikle klimalı
ortamlara girildiğinde tehlike
oluşturuyor. Sıcak dış
ortamlardan klimayla
serinletilen kapalı
mekanlara girildiğinde,
mutlaka üzerimize bir şey
almak gerekiyor. 

Artan ısı ve nem nedeniyle terle kaybettiğimiz sıvıyı ve
elektrolitleri yerine koymanız şart.

Nasıl serin kalacaksınız?

Otomobilde tüm camları açmayın
Otomobil sürücülerine yapılan bir uyarı ise

tüm camları açarak seyahat etmemek. Aşırı hava
sirkülasyonu, boyun tutulması, baş ağrısı gibi
şikayetlerden yüz felcine kadar pek çok önemli
hastalığa neden olabiliyor. Sağlıklı da olsak yaz
aylarında bu noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Özellikle tansiyonu yüksek olanlar, şeker
hastaları, stend takılmış veya by-pass ameliyatı
geçirenler sıcaklardan daha fazla etkileniyor.
Kronik bir hastalığı olanların ve yaşlıların sözü
edilen noktalara çok daha fazla özen göstermesi
gerekiyor.

Sağlık kalitemizi artırmak, vücudumuzun

saatini geri çevirmek, sağlıklı yaşlanmak....

Tüm bunları kapsayacak paylaşımları bu

köşeye taşıyoruz. Sizlerden gelen sorularla

yazılarımız zenginleşecektir. Sorularınızı

bekliyoruz. meral.seyman@ito.org.trB‹
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Sağlıklı ve genç kalın...
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