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NG Araştırma’nın 11-14 Şubat tar�hler� arasında Türk�ye genel�nde, 15 yaş üzer� 1914 k�ş�n�n katılımı �le
gerçekleşt�rd�ğ� araştırmada unutulmayan d�z�ler, en sev�len d�z� oyuncuları ve daha b�rçok konuyla �lg�l�
halkın terc�hler� bell� oldu.

Araştırma sonuçlarına göre d�z�ler�n �zlenmes�nde �lk terc�h�n halen telev�zyon olduğunu görülüyor. Her
10 k�ş�den 6’sı d�z�ler� en çok telev�zyondan tak�p ett�ğ�n� bel�rt�rken, 2’s� �se son dönemlerde oldukça
popüler olan Netfl�x platformunu terc�h ed�yor.EN ÇOK FOX TV İZLENİYORTV kanalları arasındak�
reyt�ng rekabet� her geçen gün artıyor. Araştırmaya katılanların %32’s� favor� TV kanalının Fox TV
olduğunu bel�rt�rken, %13’lük oranıyla 2. sırada TV8 gel�yor. Katılımcılar arasında popüler olan d�ğer
kanallar sırasıyla: ATV (%12), Show TV (%10), Kanal D ve Star (%8), TRT 1 (%7). 

EN BEĞENİLEN DİZİ
Sözcü’nün haber�ne göre; katılımcılar tarafından en büyük �lg�y� gören d�z�, oldukça büyük b�r oy
farkıyla, Muc�ze Doktor oldu. Katılımcıların %25’� en beğend�ğ� d�z�n�n Muc�ze Doktor olduğunu
bel�rt�rken, %7’l�k oy oranıyla Show TV’n�n sev�len d�z�s� Çukur 2. sırada yer aldı. Bab�l, Hek�moğlu,
Seksenler, B�r Zamanlar Çukurova ve Kadın aldıkları yaklaşık %5’l�k oy oranlarıyla 3. sırayı paylaştılar.
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BU HABER İÇİN YORUM YAPIN

Katılımcılar tarafından en çok özlenen Türk d�z�s�, aldığı %11’l�k oy oranıyla Avrupa Yakası. %10’luk oy
oranıyla D�r�l�ş Ertuğrul 2. sırayı alırken, %9’luk oy oranıyla Aşk-ı Memnu 3. sırada yer altı.Katılımcılar
arasında popüler olan d�ğer d�z�ler sırasıyla; Leyla �le Mecnun (%7), Kurtlar Vad�s�, Muhteşem Yüzyıl ve
Öyle B�r Geçer Zaman K� (%6), Ezel (%5).

EN SEVİLEN ERKEK VE KADIN OYUNCU 
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların en sevd�ğ� erkek oyuncu %13’lük oy oranıyla, bu yıl
Uluslararası Emmy Ödülünü de kazan, Haluk B�lg�ner oldu. Son dönemde yaptığı d�z� ve f�lmlerle
özell�kle gençler�n takd�r�n� kazanan Aras Bulut İyneml� %12’l�k oranıyla 2. sırada yer alırken, Kenan
İm�rzalıoğlu ve Hal�t Ergenç %9’luk oranlarıyla 3. sırayı paylaştılar.En beğen�len kadın oyuncu
sorusunda �se %13’lük oranıyla Demet Evgar �lk sırada yer altı. Özge Özp�r�nçc� %11’l�k oranla 2. sırayı
alırken, Beren Saat %9’luk oranıyla 3. sırada.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ TÜRÜ KOMEDİ
Çıkan sonuçlar oldukça �lg�nç. Türk�ye’de yapılan dram d�z�ler� oldukça çok olmasına rağmen
katılımcıların %49’u en çok komed� d�z�ler�n� �zled�ğ�n� bel�rtt�.Katılımcıların %41’� �se macera türündek�
d�z�ler� kend�ne daha yakın buluyor. %39’luk terc�h oranıyla Aşk/Romant�k, Pol�s�ye ve B�l�m Kurgu
türler� de katılımcılar tarafından terc�h ed�lenler arasında. Dram �se %20 �le oldukça ger�lerde yer
alıyor.EN

BEĞENİLEN YABANCI DİZİ
Katılımcılara son 10 yıl �çer�s�nde yayınlanan en beğend�kler� yabancı d�z�n�n hang�s� olduğu
sorulduğunda %25’l�k oranla Game Of Thrones �lk sırada çıktı. %22’l�k oy oranıyla La Casa De Papel 2.
sırada. Sherlock ve Pr�son Break d�z�ler� de %14’lük oranlarıyla 3. sırayı paylaştı. 
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