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Ça?r???m yoluyla suçlu say?lmak: 2012 Londra Olimpiyatlar?
Olimpiyat Oyunlar?’na verilen referanslar?n tamam?n? kontrol etme güdüsü, fikri mülkiyet
yasas?n?n küresel olarak yay?lmas?yla birlikte olu?an ‘‘ça?r???m hakk?n?n’’ bir
parças?d?r, diye yaz?yor Teresa Scassa.

Olimpiyat Oyunlar?, 2012 yaz?nda Londra’da gerçekle?ecektir. Bu zarars?z olgusal cümlede
bulunan (alt? çizili) dört kelime, Londra Olimpiyat Oyunlar? ve Paralimpik Oyunlar Yasas?’na göre
sinsi pazarlamaya te?kil eden kelimeler listesindedir. Oyunlara referans verebilecek ticari olmayan
ki?iler için haz?rlanan rehber kitapç?kta, Londra Olimpiyat Oyunlar? Haz?rl?k Komitesi (London
Olympic Games Organising Committee – LOGOC) oyunlarla ilgili dergilerde ya da internette
yay?nlanan makalelerin ‘‘normal olarak kabul edildi?i’’, ancak ‘‘Oyunlara ya da Londra 2012’ye
odaklanan kitaplar?n, dergilerin ya da websitelerinin onay almas? gerekti?i’’ konusunda uyar?yor.
Korunma alt?ndaki kelimelere vurgu yapmad??? taktirde, Oyunlarla ilgili olgusal aç?klamalar
‘‘kabul edilebiliyor’’.
Olimpiyat Oyunlar?’na do?rudan ya da dolayl? olarak referans veren ifadeleri bask? alt?nda tutma,
kontrol etme ve s?n?rland?rma güdüsü fikri mülkiyet yasas?n?n küresel olarak yay?lmas?yla
birlikte olu?an “ça?r???m hakk?n?n” bir parças?d?r. Bu hak, etkinlik düzenleyenlere kendi
etkinliklerine yap?lan ‘‘ça?r???mlar?’’ kontrol etmesine izin vererek etkinlikle ilgili fikri mülkiyet
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ç?kar? sa?lam?? oluyor.
Bu fikri mülkiyet hakk? sayesinde etkinlik organizatörleri kendi etkinlikleri hakk?ndaki
‘‘ça?r???mlar?’’ kontrol edebiliyorlar. Sonuç olarak gere?inden fazla say?da k?lavuz döküman? ve
ba?ka yay?nlar arac?l???yla ifade etmeyi k?s?tl?yorlar. LOGOC ise Londra Olimpiyatlar?’nda
semboller, websiteleri, bro?ürler ve promosyon malzemeleriyle ilgili neyin söylenip neyin
söylenebilece?ini aç?klayan yay?nlar arac?l???yla i?yerlerini, kar amac? gütmeyen kurulu?lar?,
konferans organizatörlerini, kumar ve turizm operatörlerini uyard?.
Tabii ki ?ngiltere ‘‘ça?r???mlar?’’ yasaklayan yasa ve düzenlemeleri ç?karan tek ülke de?il. Böyle
bir yasama Uluslararas? Olimpiyatlar Komitesi (the International Olympics Committee—IOC)
taraf?ndan ba?ar?l? bir Olimpiyat ihalesinde ?art ko?uluyor. Di?er büyük spor etkinliklerinde de
gittikçe artan oranda yayg?n hale geliyor (örne?in Yeni Zelanda’daki Büyük Etkinlikleri ?dare
Yasas?). Daha da önemlisi bu türden yasalar? geçirmek için ihale sürecinde taahüt veriliyor ve bu
halk?n çok da fark?nda olmad??? ya da tart??maya kat?lmad??? bir ba?lamda gerçekle?iyor.
?ngiltere’deki yasan?n bugüne dek geçirilen en kapsaml? yasa olmas? pek de ?a??rt?c? de?il.
Genel olarak bir Olimpiyat etkinli?inden di?erine daha da geni? kapsaml? hale gelen bir sinsi
pazarlamaya kar?? yasa ç?karma trendi var. Bu yasa mecliste tart???l?rken spor bakan?n?n
‘‘ça?r???m hakk?n?n’’ olabildi?ince geni? terimlerle tan?mland???n? itiraf etti?ini burada
belirtmek laz?m. Bakan buna sebep olarak bu hakk?n ne gibi bir idareyi gerektirdi?i üzerinde bir
uzla??n?n olmamas? ve IOC’nin yasal cevap olarak gelecekteki isteklerinin de?i?ebilece?ini verdi.
Yasaya uygun olarak geçirilen düzenlemeler olabildi?ince geni? tan?mland?. Pazarlama tan?m
olarak ‘‘tamamen ya da k?smen promosyon, reklam, duyuru ya da aç?klama amac? güden’’
herhangi bir mesaj?n herhangi bir yere yerle?tirilmesi anlam?na geliyor. Bu aç?k olarak insan ya da
hayvan vücudunda mesaj verilmesini, insan ya da hayvanlar?n reklam içeren herhangi bir ?eyi
ta??mas?n? ya da giymelerini de kaps?yor. Etkinlik alan?na yak?n olarak belirtilen bir alanda
yüzüne boyad??? bir markayla dola?an biri, ya da köpe?ini sponsor olmayan alkolsüz içecek
logosu ta??yan bir battaneyiye sararak dola?t?ranlar yasalar? çi?nemi? say?l?yor. Çünkü bu
durumda birilerinin ‘‘sinsi bir reklam kampanyas?na dahil olduklar?na inanmalar? için yeterli bir
sebebi’’ olabiliyor. Kula?a saçma geliyor de?il mi? Öyleyse bunu bir de Hollandal? bir bira firmas?
taraf?ndan verilen turuncu k?yafetlerle Güney Afrika’daki FIFA Dünya Futbol Kupas?’na
kat?ld?klar? için sinsi reklam kar??t? yasalara kar?? geldikleri suçlamas?yla tutuklanan Hollandal?
kad?nlara sorun.
Büyük etkinlik organizatörleri sinsi reklam kar??t? yasalar?n?n mali ba?ar? için gerekli?i oldu?u
konusunda ?srar edeceklerdir. Olimpiyatlar gibi kompleks etkinliklerde ba? sponsorlardan tutun da
mal ya da servis sa?layan resmi sponsorlar a??na kadar oldukça detayl? bir sponsorluk rejimi
oluyor. Ba? sponsorlar milyon dolarlar vererek bu haklar? sat?n al?yorlar. Organizatörler ise
sponsor gelirlerinin bu etkinli?i gerekti?i gibi fonlamak için önemli oldu?unu iddia ediyorlar. Bu
kadar büyük miktarda para veren sponsor ise kendilerine verilen ayr?cal???n gerekti?i gibi
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korunmas?n? bekliyor. Rakiplerinin para vermeden etkinlikle ilgili halk?n heyecan?n? ve ilgisini
kendi amaçlar? için kullanmalar?n? istemiyorlar.
?? dünyas?nda “sinsi pazarlama” terimi bir tak?m f?rsatç? pazarlama pratiklerini tan?mlamak için
kullan?l?yor. Bu pazarlama teknikleri etkinlik sponsorlar? için uzun süredir büyük bir s?k?nt?
olu?turuyordu. Sinci bir pazarlamac? kendi ürünleri ile büyük etkinlik aras?nda bir ça?r???m kuran
bir reklam kampanyas? yürütür. Pazarlamac?n?n ille de kendisini etkinli?in sponsoru olarak
tan?tmas? gerekmez. Asl?nda tüketicinin kafas?nda böyle bir ça?r???m?n yarat?lmas? sorun
yarat?yor. Örne?in Visa’n?n Barcelona Olimpiyatlar?’n?n sponsoru oldu?u dönemde rakip bir kredi
kart? ?irketi ‘‘?spanya’ya gitmek için vizeye (visa) ihtiyac?n?z yok’’ slogan?yla bir dizi reklam
yay?nlarak tüketicilerinin kafas?nda böyle bir imaj yaratm??t?. Geleneksel fikri mülkiyet yasalar?n?
kullanarak sinsi pazarlamay? durdurman?n oldukça zor oldu?u ortaya ç?kt?. Çünkü sinsi
pazarlamac?lar rakiplerin ya da etkinli?in markas?n? kullanmamak konusunda oldukça dikkatli
davran?yorlar. Her ne kadar baz?lar? bu gibi etkinliklerde adil olmayan bir rekabet oldu?unu
savunsa da gerçek zarar? anlamak oldukça zor. Tüketicilerin gerçekten kimin sponsor olup
olmad???n? konusunda kafalar?n?n kar??t??? pek de aç?k de?il. Ayn? ?ekilde tüketicilerin
seçimlerini sponsorluk statüsüne göre yap?p yapmad?klar? de belli de?il. Ayr?ca sponsorlu?un
de?erinin böylesi bir yasal korumaya ba?l? olup olmad???n? belirlemek de zor. Tam da aksine
ara?t?rmalar sponsorun sat?n ald??? bu ça?r???m? etkili reklam kampanyalar? yaparak kendi
ç?kar?na kullanmak için verdi?i çabalarla sponsorlu?un de?erinin yak?ndan ili?kili oldu?unu
gösteriyor.
Ne yaz?k ki sinsi pazarlamaya kar?? yasalar?n olmas?na ra?men sponsorlar?n büyük rakipleri sinsi
reklam yapmaya devam ediyor. Büyük ?irketlerin hukuk departmanlar?, pazarlama
kampanyalar?ndan etkili bir ?ekilde faydalanmak için gerekli olan bo?luklar? kolayca bulabiliyorlar.
Örne?in 2010 Vancouver K?? Olimpiyatlar?’nda ana sponsorlar?n rakipleri sinsi pazarlama kar??t?
yasalar?n milli gururu sergilemeyi s?n?rland?rmamas? konusunda kararl?yd?lar. Bu temayla (Haydi
Kanada! slogan?) oynayan büyük bir reklam kampanyas? ba?latarak Olimpiyatlar’a olan ilgiden
kendilerine pay ç?karmaya çal??t?lar. Büyük ?irketler yasalar? bertaraf etmenin yolunu bulurken
küçük ve yerel i?yerleri do?rudan etkileniyorlar. Yerel bir restoran Olimpiyatlar s?ras?nda alt?n,
gümü? ve bronz kahvalt? spesiyalleri sundu?unda kendilerine verilen uyar? mektubuna kar??
sava?mada oldukça güçsüz kal?yor.
Büyük etkinlikler için özel mülkiyet hakk?na benzeyen haklar yaratan hükümetler, halihaz?rda güç
durumda olan kamu alan?n? daha da daraltm?? oluyor ve böylelikle bir kez daha herhangi bir ?eyin
mülkiyet alt?na al?nabilmesine katk?da bulunuyorlar. Büyük etkinlikler birden fazla taraf?n oldu?u
halk gösterileridir. Esas?nda bu taraflar?n – hükümetler, toplulu?un üyeleri, yerel i?yerleri, vergi
ödeyenler, vatanda?lar, atletler ve amatör spor kurulu?lar? – kendilerini de kapsayan ve etkileyen
kamusal bir etkinli?e referans verebilmeleri çok önemlidir. Kamusal ve ticari alanlarda etkinlikle
ilgili söylemleri kontrol etmeyi hedefleyen sinsi pazarlama yasalar?, sponsorlu?un de?erini korumak
için gerçekten gerekli olandan daha geni? bir ?ekilde ifadeyi s?n?rland?r?yor.
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Teresa Scassa, Ottawa Üniversitesi’ndeki bilgi yasas?yla ilgili ara?t?rman?n Kanada ba?kanl???n?
yapmaktad?r.

Yay?nland?July 16, 2012
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