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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Küreselleşme sürecinde sınırların kalkması, iletişim politikalarının da küreselleşmesine yol açmıştır.
Küreselleşme sürecinin iletişim dünyasında meydana getirdiği değişim ve dönüşümleri doğru
anlamak, bugün reklamcılık alanında yaşanan gelişmeleri sağlıklı değerlendirebilmek için
zorunludur. Kuşkusuz gazeteler, televizyonlar gibi reklamcılık dünyası da, iletişim araçlarında,
mecralarında ve yönetiminde meydana gelen paradigma değişimlerinden derinden etkilenmiştir.
On dört haftalık ders sürecinde Reklam kavramı ve reklamın özellikleri ve amaçları üzerinde
durularak, reklamın gücünü nasıl koruduğu tartışılacaktır. Reklamda hedef kitlenin belirlenmesini
önemine değinilerek, reklamın stratejik hedef kitleleri ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Yazılı, Görsel,
işitsel, dış mekan reklam ortamları ele alınacak ve bu ortamların avantaj ve dezavantajları
sıralanacaktır. Reklamın stratejik iletişim unsuru olarak değeri incelenerek, reklam kampanyasının
araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme gibi tüm aşamalarıyla birlikte reklamların medya
planlama stratejileri anlatılacaktır. Bunu izleyen haftada reklamın topluma etki eden faktörleri
sıralanarak, değişen tüketici davranışlarıyla birlikte “Tüketici Odaklı” yen yönetim anlayışı ele
alınacaktır.
Son olarak ise reklam ve etik kavramına ayrılacaktır. Örgütsel ve Mesleki Etik olgularına
değinilerek, reklama gelen eleştiriler irdelenecektir. Bu kapsamda reklamın özdenetimi kavramı ele
alınacaktır. Özdenetim; reklam sektörünün kendi kendini denetlemesi, etik kuralları kendisinin
belirlemesi ve bunları denetlemesi anlamına gelmektedir. İletişim alanında yasal zorunluluklardan
ve hukuki yaptırımlardan çok, özdenetim daha elzem bir konudur. Kamuoyuna bilgi aktaran,
tüketiciye mesaj veren, yorum ve analizleriyle kitleleri yönlendiren iletişim mecralarının, yine bu
alanlarda çalışan kişi ve kurumlar tarafından denetlenmesi, kurallarının konulması, bu araçların
özgürlüğünün muhafaza edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
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KISALTMALAR
RÖK

: Reklam Özdenetim Kurulu
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YAZAR NOTU

Bu ders, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanlık alanında özel bir çalışma alanını kapsamaktadır.
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BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE REKLAMIN YENİ ROLÜ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Küreselleşmenin iletişime olumlu yansımaları nelerdir?
2. Küreselleşme sürecinin iletişime olumsuz yansımaları nelerdir?
3. Pazarlama iletişiminin temel özelliklerini belirtiniz?
4. Bütünleşik pazarlama iletişimi neden tercih edilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bütünleşik Pazarlama
İletişimi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bütünleşik
Pazarlama Bu kavramların öğrenilmesi
İletişiminde reklamın rolleri küreselleşme sürecinin
anlatılacaktır.
iletişime yansımalarının
anlaşılması bağlamında
önem arz etmektedir.
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Anahtar Kavramlar

Küreselleşme, Bütünleşik Pazarlama İletişimi
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Giriş
Bu bölümde küreselleşme sürecinin iletişime yansımaları değişik boyutlarıyla ele alınmış, bu
sürecin iletişimin bütünleşmesini sağlama yönünde beraberinde getirdiği değişim ve
dönüşümlere yer verilmiştir. Reklamın, bütünleşik pazarlama iletişimi içinde üstlendiği yeni
rol de bu bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir.
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1.1.KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İLETİŞİM POLİTİKALARINDAKİ
DEĞİŞİMLER

Küreselleşme süreci, pek çok alanda olduğu gibi toplumun yönlendirilmesinde, kanaatlerin
oluşumunda çok önemli bir role sahip olan kitle iletişim araçlarında da önemli değişim ve
dönüşümlere neden olmuş, derinden etkilemiştir. Sınırların kalkması, iletişim politikalarının
da küreselleşmesine yol açmıştır (Özkan, 2006: 26).
Küreselleşme sürecinin iletişim dünyasında meydana getirdiği değişim ve dönüşümleri doğru
anlamak, bugün reklamcılık alanında yaşanan gelişmeleri sağlıklı değerlendirebilmek için
zorunludur. Kuşkusuz gazeteler, televizyonlar gibi reklamcılık dünyası da, iletişim
araçlarında, mecralarında ve yönetiminde meydana gelen paradigma değişimlerinden derinden
etkilenmiştir. Küreselleşme süreci, iletişim alanında pek çok alışkanlığın, iş yapış şeklinin,
algılamaların ve değerlendirmelerin değişmesine neden olmuş; ortaya yeni mecralar, yeni
anlayışlar ve yepyeni bakış açıları çıkmıştır.

1.1. 1.Küreselleşmenin iletişime olumlu yansımaları
Reklam yönetiminin bugün geldiği yeri sağlıklı değerlendirebilmek için, bugüne nasıl
gelindiğini, son 15-20 yılda nasıl bir dönüşüm sürecinden geçildiğini bilmek kuşkusuz yararlı
olacaktır.
Bu nedenle öncelikle küreselleşme sürecinin iletişim üzerindeki olumlu etkilerine bakmak
yerinde olacaktır. İletişimin küreselleşmesi toplumsal, sosyal ve kültürel olarak hayatımızda
önemli değişimlere kapı aralamıştır (Uluç, 2003: 300) :
-İletişimin dünya ölçeğinde yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmış, kültürel
alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu
açmıştır.
-Kitle iletişim araçlarının sayınının ve çeşitliliğinin artması, bilgi sahibi olmayı
kolaylaştırmış, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkanını artırmış, bu da
bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı yapmış, özgüvenlerini artırmıştır.
-Kitle iletişim araçlarının küreselleşme süreciyle birlikte teknolojik olarak gelişmesi, seçme
özgürlüğü getirmiştir. Teknolojinin sağladığı imkanlarla kişilerin özel ilgi alanlarına yönelik
yayın yapabilme imkanı ortaya çıkmış, bu da bireylerin kendilerini istedikleri alanlarda
geliştirebilmelerine imkan tanımıştır.
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-Teknolojik gelişme bireyleri yayın organları karşısında sadece okuyan ya da izleyen pasif bir
birey olmaktan çıkarmış, kitle iletişim ortamına katılabilme imkanı vermiştir. Küreselleşme
süreci kitle iletişim araçları ile bireyler arasındaki bariyerlerin kaldırılmasında çok önemli bir
işlev görmekte, interaktif bir ortamı özendirmektedir.
-Kitle iletişim araçlarının bireylerin eğitilmesinde kullanılması küresel süreçle birlikte hız
kazanmış, internet üzerinden yükseköğrenim yapılabilmesi, meslek sahibi olunabilmesi
mümkün hale gelmiştir. Toplumsal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi ve kırsal
kesime yönelik eğitim projelerinde de küresel kitle iletişim araçları vazgeçilmez bir öneme
sahiptir.
-Kitle iletişim araçlarının en önemli toplumsal etkilerinden biri de iş hayatında gözlenmeye
başlamıştır. Gelişen kitle iletişim araçları sayesinde işe gitmeden, evden çalışabilme imkanı
doğmuştur. Bugün özellikle gelişmiş pek çok ülkede bazı sektörlerde evden çalışma
özendirilmektedir. Çünkü teknolojiyi ve kitle iletişim araçlarını kullanarak evden çalışma,
hem işverenler hem de bireyler açısından pek çok kolaylığı da beraberinde getirmektedir.
Ülke ekonomisine de bu yolla önemli katkılarda bulunulmaktadır.
-Kitle iletişim araçları bireylerin alışveriş yapma alışkanlıklarını da değiştirmekte, internet
üzerinden alışveriş yapma, kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanları kullanma alışkanlığı
giderek yaygınlaşmaktadır. Kitle iletişim araçları bireylere daha fazla bilgi edinme,
karşılaştırma, fiyat araştırması yapma gibi önemli imkanlar sağlamaktadır.
-Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler aynı zamanda devlet hizmetlerine de yansımakta,
devlet ile birey arasındaki ilişki hızla elektronik ortama taşınmaktadır. E-devlet projesi bunun
en güzel örneğini teşkil etmektedir.
Görüldüğü gibi küreselleşme sürecinin toplumsal değişme odağında iletişim bulunmaktadır.
İletişimdeki yaygınlaşma, hızlanma ve gelişme; toplumda sosyal, kültürel, ekonomik
gelişmeleri tetiklemekte, ivmesini artırmaktadır.

1.1.2. Küreselleşmenin iletişime olumsuz yansımaları
Küreselleşmenin iletişime olumlu olduğu kadar bazı olumsuz yansımaları da vardır (Özkan,
2006: 27). Örneğin, küreselleşme sürecinin aktörlerinin teknolojik gelişmeyi ellerinde
tutmaları nedeniyle, kitle iletişim alanında da egemen güç haline gelme tehlikesi her zaman
mevcuttur. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu gücün
denetimini eline geçiren ülkelerin toplumsal manipülasyon yapma ihtimalleri de göz ardı
edilmemelidir. Ayrıca küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği yeni şartlar, pek çok kitle
iletişim aracının yayınını sürdürebilmesine ekonomik olarak imkan tanımamaktadır. Bu yayın
organları ya kapanmakta, ya birleşme yoluna gidilmekte ya da satılmaktadır. Küresel süreçte
medya kartelleri ve tekelleri oluşması tehlikesi her zaman vardır. Bugün medya dünyasının
belki de en temel sorunlarından biri kartelleşme olgusudur. Medyada kartelleşme özgür
düşünceyi zayıflatan, demokratik ortama zarar veren bir unsurdur.
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Küresel süreç özel yayıncılığı, özel girişimciliği teşvik etmektedir. Bu da kamu yayıncılığının
geri planda kalmasına, hatta kimi ülkelerde iyice zayıflamasına neden olmaktadır. Özel sektör
yayıncılık anlayışı maddi unsuru ön planda tuttuğu için, kar amacı güden programlar yapmayı
öncelemektedir. Oysa kamu yayıncılığının toplumsal sorumluluk gereği yapması gereken
önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yapılması sekteye uğradığı zaman, kitle
iletişim araçları vasıtasıyla topluma verilecek mesajların sağlıklı bir şekilde iletilmesinde
sorunlar yaşanabilmektedir.
Küreselleşmenin kitle iletişim araçlarının en ileri teknolojiyi kullanmalarına imkan sağlaması,
aynı zamanda enformasyonun miktarını da artırmaktadır. Birey, küreselleşme çağında adeta
enformasyon bombardımanına maruz kalmaktadır. Yoğun enformasyon akışı, bireyin karar
vermesini, kanaat oluşturmasını zorlaştırmaktadır.
Kitle iletişim araçlarındaki gelişme, sınırların kalkması, toplumun tüm alanlarında
yaygınlaşması, özel hayatın dokunulmazlığını da zaman zaman tehdit edebilmektedir. Küresel
iletişim aynı zamanda gizli bilgilerin güvenliğini de tehlikeye atabilmektedir.
Küreselleşme sürecinin iletişim alanına yansıyan bu tür olumsuz yanlarının elbette zaman
içerisinde azaltılmaya çalışılması gereklidir. Ancak bu olumsuzluklar var diye de küresel
süreçten geri durmak, uzaklaşmak mümkün değildir.
Önemli olan; iletişim politikalarına, iletişim yönetimine küresel sürecin yansımalarını doğru
okuyabilmek, sağlıklı analizler yapabilmek ve bu bilgilerden hareketle uzun vadeli yol
haritaları çizebilmektir.
Anlaşılması gereken bir başka önemli nokta da şudur: Küresel sürecin iletişim
teknolojilerinde meydana getirdiği değişim ve dönüşümler, bireylerin günlük hayatlarına da
hızla yansımış, tüketici davranışları, satın alma kararları da bu değişimlerden etkilenmiştir.
Yani reklam yönetimi, küresel sürecin ortaya çıkardığı yeni tüketiciyi, yeni hedef kitleyi
anlayamadan; mesajlarını veremez, derdini anlatamaz, satın alma kararını aldıramaz.
Küresel sürecin inşa ettiği yeni tüketicinin kodları çözülmeden, hiçbir marka sağlıklı bir imaj
yönetimi yapamaz, marka iletişimi gerçekleştiremez, itibarını yönetemez. Yine aynı şekilde
kriz yönetiminin başarılı olması da yeni bireyin algılarını, dünyaya bakışını, eğilimlerini ve
tutumlarını doğru anlamaya bağlıdır.
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1.2.İLETİŞİMİN BÜTÜNLEŞMESİ; BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA
İLETİŞİMİ
Soğuk savaş dünyasında, yani henüz duvarlar yıkılmadan, sınırlar kalkmadan, teknolojik
atılım yapılmadan önce, iletişim dünyasındaki aktörlerin rolleri belliydi. Neleri yapacakları,
nasıl yapacakları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştı. Kimse kimsenin işine karışmıyor,
işlerine karışılmamasını da zaten önemli bir başarı olarak görüyorlardı.
Çünkü küreselleşme öncesinin dünyasında etkileşim yoktu, interaktivite bulunmuyordu.
Asimetrik bir iletişim bağlamı mevcuttu. Tek yönlü bir bilgi aktarımı ile hedef kitleye
ulaşılmaya çalışılıyor, aslında iletişimden daha çok propaganda yapılıyordu.
Soğuk savaş dünyasının iletişim anlayışında hedef kitlenin istek, talep ve beklentileri pek de
önem taşımıyordu. Çünkü keskin bir rekabet ortamı mevcut değildi, markaların sayısı da,
onları üretenler de sınırlıydı, tüketici bulduğu ile yetinmek zorunda kalıyordu. Böyle bir
ortam şirketlerin kendilerini daha fazla geliştirmelerine de fırsat tanımıyordu. Şirketler
üzerinde bir tüketici baskıcı yoktu.
Ne zaman ki, soğuk savaş dünyası sona erdi, duvarlar yıkıldı, sınırlar kalkmaya başladı,
demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukuk talepleri seslendirilmeye başlandı; işte o
zaman dünya yeni bir düzene doğru evrilmeye başladı.
Siyasi anlamda dünya üzerinde yeni bir uluslar arası düzen kuruldu.
Bu yeni düzen demokratikleşmeyi, insan haklarını, bireyin özgürlüğünü, hakkını, hukukunu
üstün tutmayı esas alan bir vizyonla yapılanmaya başladı. Soğuk savaş dünyasının “sert güç”
algısı yeni uluslar arası düzende yerine “yumuşak güce” bıraktı. Kamu diplomasisi öne çıktı,
ülkeler arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel işbirlikleri arttı. Sahneye yeni kutupbaşı
ülkeler çıktı; Çin, Hindistan, Brezilya küresel güç olarak uluslar arası düzende ağırlıklarını
hissettirmeye başladılar.

1.2.1. Pazarlama iletişiminin temel özellikleri
Siyasal alandaki bu dönüşüme paralel olarak iletişim dünyası da yeniden yapılanma sürecine
girdi. Çok uluslu şirketlerin çoğalması, üretimin hemen hemen dünyanın her yerinde
yapılabilir hale gelmesi, küresel pazarlama tekniklerinin uygulanmaya başlaması, kültürel
küreselleşme ile üretilen ürünlerin dünyanın dört bir yanında aynı tarzda tüketilme imkanına
kavuşulmasıyla; iletişimde de “birlikte hareket etme” ihtiyacı doğdu. Bu yeni iletişim
ortamında ancak birlikte hareket edilerek, iletişim yöntem ve teknikleri birlikte/bir arada
kullanılarak hedef kitleye ulaşmak, etkili iletişim gerçekleştirmek, başarılı sonuçlar alabilmek
mümkündür.
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Pazarlama iletişimi; kuruluş ile tüketiciler arasında oluşan sürekli bir diyaloga işaret
etmektedir. Pazarlamaya söz konusu olan her yaklaşım ve uygulama bir tür iletişimdir.
Örneğin, ürün tasarımı ile tüketiciye farklı mesajlar, duygular gönderilir. Dağıtımın kendisi
bir iletişimdir. Prestijli mağazalarda ürünün bulunması, satışa sunulması kendi içerisinde
ürünün değeri ile ilgili mesajlar içerir. Pazarlama iletişimi, ürünün fiyatı, dağıtımı, reklamı ve
mağaza içi çalışmaları da kapsar. Bu süreç tüketicinin ürünü alması ile sürer, satın alma
sonrası hizmetleri de içine alır (Odabaşı-Oyman, 2005: 36).
Tüketicinin ürün ve kuruluş hakkındaki kanaatlerinin oluşumunda çok sayıda değişken
etkilidir. Tüm bu değişkenlerin bütününü kapsayan kavrama “pazarlama iletişimi karması” adı
verilir. Pazarlama iletişimi, tüketiciye ürün ve kurum hakkında çok sayıda değişken
aracılığıyla bilgi sunduğu için pazarlama çalışmalarının başarısı, çoğunlukla pazarlama
iletişiminin başarısına bağlıdır. Pazarlama iletişiminin temel özellikleri şu şekilde
özetlenebilir (Odabaşı-Oyman, 2005: 38) :
-Pazarlama iletişimi, genel iletişim modelini dayanır ve tüm iletişim öğelerini içerir.
-Pazarlama iletişimi ile iletilen mesajların tüketicinin zihninde bilgi olarak kalması ve
dolayısıyla gelecekteki satın alma kararını etkilemesi istenmektedir. Bu özelliği ile pazarlama
iletişimi, ikna edici iletişim özelliğine sahiptir. İkna edici iletişim, yeni bir tutum kazandırma
ve tutum değiştirme süreci olarak kabul edilebilir. Bu süreç, tüketicinin mesajı alıp ona
katılmasından, kavranılması, kabullenilmesi ve amaçlanan hedef davranışın tüketici
tarafından gösterilmesine kadar sürmelidir.
-Pazarlama iletişimini yönetenlerin, tüketicinin deneyim alanını çok iyi analiz edip, bu alan
içerisine girebilecek mesajları oluşturmaları gerekmektedir.
-Pazarlama iletişimi, iki yönlü bir iletişimdir. Bilgi ve deneyim alışverişi iki yönlü olarak
gerçekleştirilir. Özellikle yeni teknolojiler bu tür iletişime daha fazla imkan tanımaktadır.
Tüketici araştırmaları yapılması, eğilimlerin ölçülmesi, tüketicinin çok daha yakından
tanınması, etkili mesaj stratejileri oluşturulması için önemlidir.
-Pazarlama iletişimini oluşturan öğeler arasında uyum ve tutarlı mesaj birliği vardır. Bu uyum
ve mesaj tutarlığının kavramsal karşılığı; Bütünleşik Pazarlama İletişimidir.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi; tutundurma karmasında bütünlüğü ve tüketiciye odaklanan bir
yaklaşımı savunmaktadır. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, reklam, halkla ilişkiler, satış
tutundurma gibi ayrı ayrı gördüğümüz iletişim işlevlerini bir bütün olarak görmektedir.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi yaklaşımında tüm pazarlama programları tek elden
yönetilmekte ve böylece mesaj tutarlılığı sağlanıp etkin iletişim gerçekleştirilmektedir. Bu
süreçte iletişim etkinlikleri örgütsel amaçlarla bağdaştırılmakta, tek bir iletişim planı
hazırlanarak süreç yönetilmektedir. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde bütün iletişim araçları,
pazarlama karmasıyla bütünleşmektedir. Teknoloji pazarlama alanında tam anlamıyla
kullanılmakta; tüketici ve müşterilere odaklanılmakta, çift yönlü bir iletişim
gerçekleştirilmekte, sonuçlar ise daha sağlıklı ölçülebilmektedir (Odabaşı-Oyman, 2005: 64).
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1.2.2. Bütünleşik pazarlama iletişiminin tercih edilme nedenleri

Kurumlar, markalar hedef kitlelerini ikna etmek, imaj ve itibarlarını yönetmek için bütünleşik
pazarlama iletişimi yöntemini artık günümüzde tercih etmeye başlamışlardır. Bunun çok
önemli nedenlerini şöyle sıralayabiliriz (Bozkurt, 2005: 27) :
-Pazardaki güç dengelerinin değişimi: Uzun yıllar kitlesel pazarlama yaklaşımı ile ayakta
duran üretici firmalar, ellerindeki gücü tüketicilere ve dağıtımın son noktasındaki
perakendecilere kaptırdılar. Pazara en yakın olan ve tüketicilerin eğilimlerini araştırma imkanı
olan perakende noktaları, çoğu zaman bu durumu fırsata çevirerek kendi markalarını piyasaya
sürdüler. Böylece üreticilere ciddi anlamda rakip oldular. Pazardaki güç dengeleri üretici
aleyhine işlemeye başladı.
-Yaşanan yoğun rekabet ortamı: Pazara her gün yeni birçok ürün ve marka giriyor.
Teknolojinin gelişmesiyle daha çok ürünü daha hızlı üretme imkanı da elde edildiği için
rekabet şartları her geçen gün daha çetin bir hal alıyor. Artık üreticiler sahip oldukları bilgi ve
teknolojik imkan nedeniyle benzer ürünleri üretebildikleri için ürün üzerinden bir rekabet
fırsatı ortadan kalkıyor. Bunun yerini yenilikçilik ve tüketicinin beklentilerinin tatmin
edilmesi alıyor.
-Tüketici eğilimlerindeki değişim: Teknolojik gelişmeler, üretim sürecindeki değişimler ve
artan rekabet, tüketicilerin eğilimlerini de değiştiriyor. Markaya bağımlılık zayıflıyor, ürün
çeşitliliği arttığı için alternatifler çoğalıyor, tüketicilerin ikna edilmesi giderek zorlaşıyor.
Tüketici daha çok bilgi sahibi olduğu için karar verirken daha fazla değişkeni kullanıyor.
Tüketiciler daha sorgulayıcı, araştırmacı ve aktif bir tutum sergiliyor.
-Geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi: Televizyon, radyo ve yazılı basın gibi
geleneksel reklam ortamları, teknolojik gelişmelerden paylarını aldılar ve hızla büyüdüler. Bu
büyüme beraberinde geleneksel reklam ortamlarının sayısını da artırdı ve yapıyı
karmaşıklaştırdı. Karmaşık bir yapı içerisinde reklam mesajlarının etkisi ve etkinliği azalmaya
başladı. Ayrıca reklamların miktarı arttıkça, tüketicilerde ciddi tepkiler oluştu; reklamların
ikna ediciliği ve satın alma kararına katkısı da bu süreçte iyice azaldı.
-Reklamverenlerin değişen beklentileri: Reklamverenler, geleneksel medyanın etkinliğinin
azalması, reklamın satışa katkısının zayıflaması nedeniyle değişik beklentiler içine girdiler.
Geleneksel medyaya olan güvenleri azaldı, farklı yol ve yöntem arayışları gündem geldi. Bu
arayışlar bütünleşik pazarlama iletişimi fikrinin yaygınlaşmasına ve kabul görmesine zemin
hazırladı. Ayrıca geleneksel reklam ortamlarının maliyetlerinin artması da bütünleşik
pazarlama iletişimine yönelişin etkenleri arasında sayılabilir.
Görüldüğü gibi küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşüm sürecine en uygun
anlayış, bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımıdır. Üretim ortamlarının ve biçimlerinin
değiştiği, pazarda rekabetin arttığı, tüketici davranışlarının değişim gösterdiği, iletişim
mecralarının çeşitlendiği ve geleneksel iletişim araçlarının eski etkisini yitirdiği bir ortamda;
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iletişim stratejileri ve yaklaşımlarının bütünleştirilmesi, pek çok enstrümanın aynı amaç ve
hedef için yönlendirilmesi başarı için kaçınılmaz olmuştur.
Bütünleşik pazarlama iletişiminde halkla ilişkiler, kişisel satış, tanıtım gibi reklam da çok
önemli görevler üstlenmektedir. Teknolojik gelişmelerden, değişen tüketici eğilimlerinden,
pazardaki rekabet ortamından ve paradigma değişiminden kendisini soyutlamayan
reklamcılık, bu dönüşüm süreçlerine belki de en kolay uyum sağlayabilen iletişim sektörü
olmuştur. Reklamın dinamik yapısı, entelektüel düzeyi yüksek insan kaynağına sahip olması
ve sürekli yenilikleri takip eden ve özgünlüğün peşinden giden zihinsel anlayışı nedeniyle,
bütünleşik iletişim sürecine en çok katkı verebilecek sektörlerin başında geldiği ifade
edilebilir.

1.3. BÜTÜNLEŞİK İLETİŞİM ORTAMINDA REKLAMIN YENİ ROLÜ
Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı yaygınlaştıkça reklamın fonksiyonu ve rolü de
artmaya başlamıştır. Reklamdan beklentiler çoğaldığı gibi hem üreticiler hem de tüketiciler
açısından reklam vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Üretici işletmeler açısından; hızla
artan bir rekabet baskısının, tüketici ile doğrudan iletişim kurmanın zorluğunun, üretilen mal
ya da hizmeti tercih etmesini sağlamak için tüketicinin ikna edilmesinin aşılması gibi zorlu
konularda reklamdan beklentiler hayli yüksektir. Tüketiciler açısından ise reklam; pazara
sunulmuş binlerce ürün arasından kendi tercihine uygun olanları seçmesine yardım eden
rehber niteliğindedir. Günümüz tüketicisi için reklam; çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan,
tanıttığı malları nereden, nasıl, hangi fiyata alabileceğini, nasıl kullanacağını söyleyen, ayrıca
da bunları yaparken çoğu kere eğlendiren bir olgudur (Göksel-Elden-Kocabaş, 1997: 146).

1.3.1. Reklamın bütünleşik pazarlama iletişiminde yerine getirdiği görevler
Reklam, bütünleşik pazarlama iletişiminin bir öğesi olarak şu görevleri yerine getirmektedir
(Evans, 1988: 5):
-Reklam tüketiciyi bir hizmet ya da ürün ile ilgili daha fazla bilgi edinmesi konusunda motive
eder. Tüketiciler ne kadar çok bilgi sahibi olurlarsa, satın alma kararlarını o kadar kolay
verirler. Tüketicinin ikna edilebilmesi için gerekli tüm bilgilerin doğru bir şekilde tüketiciye
aktarılması gerekir. Reklam bu süreçte stratejik bir rol oynar.
-Ürünün ya da hizmetin nereden, nasıl alınacağı, alınan ürünün nasıl kullanılacağı bilgisini de
yine reklam tüketiciye iletir. Ayrıca alınan ürünün bireye ne gibi faydalar sağlayacağını da
tüketici reklamlar aracılığıyla öğrenir.
-Reklam marka imajını ve güvenilirliğini pekiştirir. Sürekli yapılan reklamlar, tüketici de
markanın sürekliliği algısı oluşturur, güvenini tazeler.
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-Piyasaya yeni sürülen bir ürünün imajının oluşturulmasında, konumlandırılmasında ve
tüketicilerde olumlu algılanmasında da reklam önemli bir rol oynar. Daha yolun başında
oluşturulacak olumlu bir imaj, markanın kısa sürede büyümesine, tüketici tarafından
benimsenmesine yardımcı olacaktır.
-Reklam tüketicilerin eğitilmesinde de etkili bir araçtır.

1.3.2. Pazarlama probleminin çözümünde reklamın rolü

Reklama görev vermeden önce yapılması gereken öncelikle “pazarlama probleminin”
çözülmesidir. Pazarlama problemi genel olarak pazarlama karma elemanlarına göre
sınıflandırılarak tanımlanabilir (Torlak, 1989: 32):
-Ürün ve hizmet ile ilgili problemler: Ürünün karmaşıklığı, kullanıma uygunluğu, ihtiyaçlara
uygunluk derecesi, farklılaşma derecesi, ikame edilebilirliği, markanın uygunluğu vb.
-Fiyat ile ilgili problemler: Fiyatın uygunluğu, rakiplere göre durumu, fiyat farklılaşmasının
özellikleri vb.
-Dağıtım ile ilgili problemler: Dağıtım kanallarının etkinliği, fiziksel dağıtımın özellikleri,
ürün ya da hizmetin istenilen yer ve zamanda bulunabilmesi vb.
-Tutundurma ile ilgili problemler: Tutundurma araçlarının diğer pazarlama araçlarına
uygunluğu, ilgili tüketici grubunun özellikleri vb.
“Reklam, pazarlama problemlerinin çözümünde nasıl bir katkı sağlayabilir, neler yapabilir”
diye baktığımızda ise, reklamın şunları yapabileceğini söyleyebiliriz (Göksel-Elden-Kocabaş,
1997: 157) :
-Reklam; ürün, fiyat ve dağıtım sistemi hakkında ya da ürünün sağlayacağı faydalar hakkında
tüketiciye bilgi verir. Eğer pazarlama karması öğeleri tüketici tarafından yeterince
bilinmiyorsa, reklam bu tür problemleri çözebilecek bilgiyi sağlayabilir.
-Reklam, söz konusu ürünün tüketici problemini nasıl çözeceğini gösterebilir. Reklam önce
tüketicinin gerçekten haberdar olmadığı probleme ilgisini çeker, sonra da çözüm önerir.
-Reklam, ürünü pazarlayan veya üreten firmanın tüketicinin yanlış algılamalarından
kaynaklanan problemleri olduğunda devreye girebilir ve sorunu çözümleyebilir. Bu durumda
reklam, tüketicinin algılamalarını değiştirmek, netleştirmek, hatta üretici veya pazarlamacı
firma hakkında tüketicide olumlu bir imaj geliştirmek gibi görevleri üstlenebilir.
Görüldüğü gibi yeni çağın pazarlama iletişimi yaklaşımı olan “Bütünleşik İletişim” bakış
açısında reklama sadece satışı gerçekleştiren ve geriye çekilen bir rol verilmemekte; aynı
zamanda markanın iletişiminin, imajının, itibarının yönetilmesinde, tüketicilerin eğitilmesinde
de reklama önemli sorumluluklar yüklenmektedir.
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Reklam, bütünleşik iletişim yaklaşımında tutundurma karmasının diğer öğeleriyle birlikte, kol
kola çalışmakta, birbirini tamamlayan bir iletişim süreci sergilemektedir. Zaten başarı da
böyle bir takım çalışması sonucunda gerçekleşmektedir
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UYGULAMALAR
Manuel Castelles’in yeni medya ve bilgi toplumu konularındaki düşünceleri öğrenilerek
küreselleşmede yeni medyanın ve sosyal medyanın nasıl bir rolü olduğu tartışılmalıdır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Bütünleşik iletişim ortamında reklamın yeni rolü nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütünleşik iletişim anlayışı yeni yüzyılın en stratejik değerlerinden biridir. Küreselleşme
sürecinin getirdiği değişim ve dönüşümler, iletişimin bütünleşmesini zorunlu kılmaktadır.
Çünkü ancak o zaman etkili olmaktadır. Reklam da bütünleşik iletişim sürecinde stratejik bir
rol oynamaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iletişime olumlu yansımalarından
birisi değildir?
A) Toplumları birbirine yakınlaştırması
B) Bilgi sahibi olmayı kolaylaştırması
C) Bireye seçme özgürlüğü getirmesi
D) Bireylerin eğitilmesinde kullanılması
E) Bireyleri pasif bireyler haline getirmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin iletişime olumsuz yansımalarından birisidir?
A) Özel yayıncılığının gelişmemesi
B) Enformasyon miktarının azalması
C) Medyanın kartelleşmesine engel olması
D) Özel hayatın dokunulmazlığını tehdit etmesi
E) Toplumların birbirinden uzaklaşması
3. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin tercih edilme
nedenlerinden biri değildir?
A) Geleneksel reklam ortamlarının azalan etkisi
B) Yoğun rekabet ortamının olmaması
C) Pazardaki güç dengelerinin değişimi
D) Reklam verenlerin değişen beklentileri
E) Tüketici eğilimlerindeki değişim
4. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminde, reklamın yerine getirdiği
görevlerden biri değildir?
A) Tüketiciyi bir hizmet veya ürünle ilgili bilgilendirir.
B) Tüketiciye ürüne nasıl ulaşacağı bilgisini verir.
C) Rakip markalara karşı olumsuz marka imajının oluşturur.
D) Markanın sürekliliği ve güvenilirliği algısını pekiştirir.
E) Tüketicinin eğitilmesinde etkilidir.
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5. Aşağıdakilerden pazarlama
problemlerden biridir?

problemlerinden

hangisi

tutundurma

ile

ilgili

A) Dağıtım kanallarının etkinliği
B) Ürünün karmaşıklığı
C) İhtiyaçlara uygunluk derecesi
D) Tüketici grubunun özellikleri
E) Markanın uygunluğu
6. Aşağıdakilerden pazarlama problemlerinden hangisi ürün ve hizmet ile ilgili
problemlerden biri değildir?
A) İhtiyaçlara uygunluk derecesi
B) Markanın uygunluğu
C) Ürünün karmaşıklığı
D) Kullanıma uygunluğu
E) Dağıtım kanallarının etkinliği
7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama problemlerinin çözümünde reklamın sağladığı
katkılardan biri değildir?
A) Tüketiciyi karşılaşacağı problemlere karşı uyarır.
B) Tüketicinin eğitilmesinde etkilidir.
C) Tüketiciye ürün, fiyat ve dağıtım sistemi hakkında bilgi verir.
D) Tüketicide olumlu marka imajı oluşmasını sağlar.
E) Tüketicinin algılarını değiştirir.
8. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, hangi iletişim işlevlerini bir bütün olarak
görmektedir?

9. Pazarlama probleminin çözümünde reklam nasıl bir rol oynamaktadır? Anlatınız.
10. Bütünleşik pazarlama iletişiminin tercih edilme nedenlerinden 3 tanesini sayınız.

CEVAPLAR: 1.E 2.D 3.B 4.C 5.D 6.E 7.A
8. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma.

31

2.İKNA EDİCİ İLETİŞİM FAKTÖRÜ OLARAK REKLAM KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Reklam Kavramı
2.1.1. Reklam ve Kitle İletişim Araçları
2.1.2. Reklam ve Talep Oluşturma Sanatı
2.2. Reklam Kavramının Ortak Özellikleri
2.3. Reklamın Sorgulanan Yanları
2.4. Reklam Gücünü Nasıl Koruyor
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Reklam kavramını nasıl tanımlarsınız?
2.Kitle iletişim araçları ile reklam arasında nasıl bir ilişki vardır?
3.Reklamın ortak özelliklerini sıralayınız.
4.Reklamın sorgulanan yanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İkna Edici İletişim

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İkna edici iletişim faktörü Reklam kavramının ikna
olarak reklam kavramı ele edici işlevi üzerinde
alınacaktır.
durulacaktır.
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Anahtar Kavramlar

İkna Edici İletişim
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Giriş
Bu bölümde Reklam kavramının tanımı yapılmakta, kitle iletişim araçları ile nasıl bir ilişki
kurduğu üzerinde durulmakta ve reklamın nasıl talep oluşturduğu konusu ayrıntılı olarak
incelenmektedir. Bu bölümde ayrıca reklamın sorgulanan bazı yönlerine de yer verilmektedir.
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2.1.REKLAM KAVRAMI

Bütünleşik pazarlama iletişiminde reklamın çok önemli fonksiyonlar üstlendiğini önceki
dersimizde vurgulamıştık. Şimdi bütünleşik pazarlama iletişimi karması içinde yer alan ve
önemi gittikçe artan reklama daha yakından bakabiliriz.
Reklam; bir ürün ya da hizmetin, bedeli kimin tarafından ödendiği belli olacak şekilde, geniş
halk kitlelerine kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alarak tanıtılması çabalarının
bütününü içermektedir (Elden-Ulukök-Yeygel, 2005:62).
Reklamı, halkla ilişkiler çalışmalarından ayıran en temel özellik kitle iletişim araçlarından
para karşılığı “yer satın alınarak” yapılmasıdır. Bu durum asla reklamın halkla ilişkilerden
daha az etkili olduğu ya da kamuoyunu daha az ikna ettiği anlamını taşımaz. Reklamın kendi
öz niteliğinden kaynaklanan bu özelliği ona kısa sürede geniş kitleleri etkileyebilme gücü
verir.
Genel anlamıyla reklam; kişilerin, kurumların, malların ve hizmetlerin kamuya tanıtılıp
benimsetilmesi eylemi olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama açısından ele alındığında reklam;
fikirlerin, kurumların, malların ve hizmetlerin kişisel olmayan yöntemlerle, reklam ortamına
ödenen belirli bir ücret karşılığında hedef kitleye sunulmasıdır (Okay, 2009: 6).
Reklam kavramı, insanları kendi istekleriyle belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmeyi,
belirli bir düşünceye yönelmeyi ya da bir ürüne, hizmete, fikre ve kuruluşa dikkat çekmeyi
kapsamaktadır. Reklam, dikkatleri çekerken hedef kitlesine vermek istediği bilgiyi, mesajı da
aktarmakta; hedef kitlesinin görüş ve alışkanlıklarını değiştirmeyi, belirli bir görüş ya da
tutumu benimsemelerini sağlamayı hedeflemektedir (Gülsoy, 1999:9).

2.1.1. Reklam ve kitle iletişim araçları
Reklam mesajlarının kitlelere ulaştırabilmesinin vasıtası; kitle iletişim araçlarıdır. Kitle
iletişim araçları kullanılmadan yapılacak reklam çalışmaları ancak sınırlı sayıda kişiye
ulaşabilecekten, kitlesel medya kullanıldığında çok daha fazla kişiye kısa sürede ulaşmak
mümkün olabilmektedir. Televizyon, gazete, dergi, radyo gibi geleneksel kitle iletişim
araçlarına son yıllarda eklenen sosyal medya, ulaşılabilecek kişi sayısını inanılmaz oranlara
çıkartmış, üstelik maliyetleri de ciddi oranlarda düşürmüştür. İnternetin tüm dünya çapında
hızla yaygınlaşması ve hayatımıza girmesi; reklam sektörünün sosyal medyayı daha etkili
şekilde kullanmasına imkan sağlamış, ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen elektronik
ticaret hızla büyümeye başlamıştır.
Amerikan Pazarlama Birliği’nin reklam tanımı şu şekildedir: “Reklamcılık, belirli bir hedef
pazarı oluşturan bireyleri ya da izleyicileri ürünlere, hizmetlere, organizasyonlara veya
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düşüncelere dair bilgilendirmek ve/veya ikna etmek amacıyla; firmaların, kâr amacı gütmeyen
organizasyonların, kamu kurumlarının ve bireylerin ikna edici mesajlarını ve duyurularını, yer
ve zaman satın alarak kitle iletişim araçlarına yerleştirmeleridir.” (Elden, 2009: 136).
Bu tanımda reklamın iki temel özelliği dikkat çekmektedir; Bilgi vermek ve ikna etmek…
Reklam öncelikle ürün hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesini kapsamaktadır. Özellikle
piyasaya ilk defa sürülen bir ürün hakkında tüketicilerin bilgilendirilmesinde reklam stratejik
bir rol oynamaktadır. Ürün ya da hizmet hakkındaki bilgilerin tüketiciye doğru, inandırıcı ve
sağlıklı şekilde aktarılması; ürünün tüketiciler tarafından bilinmesi, benimsenmesi ve satın
alınması için ilk aşamayı oluşturmaktadır. Bu ilk aşamanın eksik olması, bilgilendirmenin
yeterince yapılamaması daha işe başlarken, piyasaya çıkarken tüketicinin gözünde yanlış bir
algılamaya neden olacaktır. Bu yanlış algılama zincirleme şekilde devam edecek ve ikinci,
üçüncü adımları da olumsuz etkileyebilecektir.
İkna ise reklamın bir diğer temel niteliğini oluşturmaktadır. Tüketicinin satın alma kararını
verebilmesi için ikna olması gerekir. İkna için ise yeterli bilgiyi edinmesi, kafasındaki
sorulara cevap bulması şarttır. Karmaşık ve çetin ikna sürecinde reklam, tüketicinin karar
vermesini kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. Reklam mesajı ne kadar inanılır ve güvenilir olursa,
ürün ne kadar sağlam, kaliteli, uygun fiyatlı olursa; iknanın gerçekleşmesi de o ölçüde kolay
olmaktadır.
Pazarlama alanının önde gelen isimlerinden Kemal Kurtuluş’a göre reklam; “Tüketicileri bir
mal veya markanın varlığı konusunda uyarmak ve mala veya markaya, hizmet veya kuruluşa
doğru eğilim oluşturmak amacıyla hazırlanan mesajların yayılmasıdır” (1981:27).

2.1.2. Reklam; Talep oluşturma sanatı
Kurtuluş’un tanımı, reklamın tüketicinin dikkatini çekme amacına vurgu yapmaktadır. Yığınla
ürün ve marka arasında tüketicinin dikkati en çok reklamla çekilebilmekte, dikkati çekilen
tüketiciye reklam aracılığıyla ikinci bir hamle yapılmakta ve ürünle ilgilenmesi temin
edilmektedir. Ürüne karşı dikkati ve eğilimi oluşan tüketicinin, ürünü satın alması, aldıktan
sonra da bu eylemini devam ettirmesi beklenmektedir. Tüketici alışkanlıklarının
sürekliliğinde de reklam önemli bir rol oynamaktadır.
Reklam için “talep oluşturma sanatı” tabiri de kullanılmaktadır. Herhangi bir malı, ihtiyacımız
olduğu için ve bu ihtiyacımızı o malın karşılayacağını anladığımız zaman satın alırız.
İhtiyaçların bir kısmı, yemek, içmek, dinlenmek gibi, bünyemizden doğar, önemli bir kısmı
ise zaman ve hayat koşulları içinde oluşur. Yaşadığımız çağa, çevreye ve yeteneklerimize
göre yeni ihtiyaçlarımız ortaya çıkar. Reklam hem ortaya çıkan bu ihtiyaçların
karşılanmasında rol üstlenir, hem de bu ihtiyaçları sürekli canlı tutarak karşılanması yönünde
baskı oluşturur. Reklam, kitle iletişim araçları vasıtasıyla ihtiyaç oluşturma stratejisini sürekli
yaygınlaştırır (Kocabaş-Elden, 2009:16).
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Reklam, tüm ekonomik sistemlerde çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, nereden nasıl, hangi
fiyatla sağlanacağını ve ne şekilde kullanılacağını tanımlayan, tüketiciye harcamalarını akıllı
biçimde hangi yolla yapacağını gösteren bir araçtır. Aynı zamanda reklam, işletmelere en
elverişli pazarları bulma konusunda destek olmakta, onların sermayelerini verimli alanlara
yönlendirmelerini teşvik etmektedir (Tenekecioğlu, 1983: 83).

2.2. Reklam kavramının ortak özellikleri
Reklam kavramı ile ilgili yapılan tanımlardan çıkartacağımız ortak sonuçları şöyle
sıralayabiliriz (Odabaşı-Oyman,2010: 98):
a.Reklam bir bedel karşılığı yapılır; reklamveren reklam için bir bedel öder. Ödenen bu bedel
nedeniyle, reklamı yaptıran kişi ya da kurum, reklam üzerinde bir denetime sahiptir. Reklam
bu yönüyle, halkla ilişkilerden ayrılır.
b. Reklam kişisel bir sunuş değildir. Reklam; kişisel olmayan bir satış çabası, bir pazarlama
iletişim yöntemidir. Herhangi bir mesajı tüketicilere ulaştırmak için değişik kitle iletişim
araçlarının kullanımına ihtiyaç duyulan bir kitle iletişimidir.
c. Reklam mesajlarında ürünler, hizmetler ya da düşünceler yer alabilir.
d. Reklamı yapan kişi ya da kurum bellidir. Reklam bu özelliği ile propagandadan ayrılır.
Reklamda kaynak açık ve şeffaf iken propagandada bilinmemektedir.
Reklam sahip olduğu özellikler ve nitelikler nedeniyle bir iletişim sürecinde yer alması
gereken tüm öğeleri bünyesinde barındırmaktadır. Reklamda “kaynak”, reklamı veren kişi ya
da kurumdur. Her reklam bir “mesaj” taşımaktadır. Bu mesaj çoğunlukla reklamda
profesyonel kişilerce kurgulanır ve hedef kitlenin istek ve ihtiyaçları göz önünde
bulundurulur. İletişim sürecindeki “kanal”ın karşılığı, reklam mesajlarını hedef kitlelere
ulaştırmak için kullanılan yazılı, görsel, işitsel ve dijital kitle iletişim araçlarıdır. Yine iletişim
sürecindeki “alıcı”, reklamda karşılığını hedef kitle ile bulur. Reklam mesajları hedeflenen
kitleye iletilir ve etkinliği ölçülür. Geri besleme yöntemiyle de mesajdaki hatalar düzeltilir,
eksiklikler tamamlanır.
Bu anlatılan iletişim süreci aynı zamanda ikna için gerekli olan sürece de işaret etmektedir.
Bu yönüyle reklam, ikna edici bir iletişim türüdür. Reklamın dinamik yapısı, hedef kitle ile
hızlı ve kolay iletişim kurma becerisi ve mesajlarını etkili bir biçimde hedef kitleye
ulaştırabilme yeteneği de reklamı ikna edici iletişim türleri arasında en ön sıralara
yükseltmektedir.
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2.3.

Reklamın sorgulanan yanları

Küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşüm süreçleri her sektör gibi
kuşkusuz reklamcılık sektörünü de derinden etkilemektedir. Öyle ki, eskiden tartışılmayan,
konuşulmayan, sorgulanmayan pek çok konu artık günümüzde sorgulanır, tartışılır konuma
gelmiştir. Reklam alanıyla ilgili sorgulanan konu başlıklarını şu şekilde özetleyebiliriz
(Uztuğ, 2008:50) :
-Geleneksel reklam mecralarının reklam mesajını taşıma gücü sorgulanıyor.
-İnsanların mecraları tüketme anlayışı sürekli değişiyor. Bu değişim, iletişim
teknolojilerindeki büyük gelişme ile birlikte düşünülmelidir. Sadece internet örneği bile karşı
karşıya olduğumuz büyük değişimin hangi boyutta olduğunu göstermesi açısından çarpıcı bir
örnektir.
-İnsanların ikna edici iletişim biçimleri ve mesajlarına karşı geliştirdiği direniş mevzileri,
geçmişe oranla daha da güçlendi. Yani artık insanları ikna etmek bugün eskiye oranla çok
daha zor hale geldi. İletişimin ikna edicilik gücünün görece zayıflaması, etkisini de ister
istemez sorgulanır hale getirdi.
-Ulusal, bölgesel ve küresel çaptaki ekonomik gelişmeler ve keskin rekabet, iletişimin
stratejik planlamasını da zorlaştırdı. Bu planlamanın sağlıklı yapılamaması, diğer iletişim
unsurları gibi reklamın etkisi üzerine de olumsuz şekilde yansıdı.
-Marka iletişim yönetimi günümüzde çok boyutlu, karmaşık pazar ve tüketici doğalarına karşı
her tür aracı bütünleştirme, sinerji ile zenginleştirme, temaları derinleştirme görevi ile karşı
karşıyadır. Bu zorlu görev, sanıldığı kadar kolay değildir ve bu süreçte yaşanan sorunlar
iletişim etkinliklerinin sonuçlarına da olumsuz yansıyabilmektedir.
Dünya ölçeğinde yaşanan değişim ve dönüşüm dinamikleri beraberinde hem yeni fırsatlar,
imkanlar, yeni mecralar getirmekte, hem de mevcut durumu değişim sürecine adapte olmaya
zorlamaktadır.

2.4.

Reklam gücünü nasıl koruyor?

Reklam, tüm değişim ve dönüşüm süreçlerine rağmen etkisini ve gücünü koruyabilen, sürece
uyum sağlayabilen bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Bunun gerekçelerini de Türkiye
bağlamında, Ferruh Uztuğ (2008:52) şu şekilde sıralamaktadır:
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-Ulusal üretici güçlerin küresel markalara karşı varolma savaşlarında etkili ve hızlı bir silaha
ihtiyaçları var. Geniş kitlesel mecralar, özellikle kısa zamanda yüksek farkındalık oranları için
hala vazgeçilmez bir nitelik taşıyor.
-Perakende markalarının giderek artması üretici markalarını zorluyor. Fiyat temelli rekabette
marka imajı, farklılaştırıcı değeri özetleme gücüne sahip.
-Farklılığın somut ve fiziksel özellikler temelinde gerçekleşmesi zorlaşıyor. Markalara
eklenen değerin yapısı soyut ve psikolojik özellikler temelinde ‘marka kişiliklerini’ öne
çıkarıyor. Reklamcılık, kişiliği oluşturmada özgün yapım imkanları açısından son derece
zengin ve derin.
-Nüfusumuza rağmen, birçok ürün kategorisinde pazar büyüklüğü sıkıntımız var. Bunun
ekonomik, sosyal ve kültürel nedenleri ile baş etmede reklamcılık ‘kategorik’ (jenerik) mesajı
iletmede öncü bir role sahip. Ayrıca “eğitim” hedeflerine geniş bir kitlede ulaşmak için de
reklam çok önemli bir araç.
-Reklamcılık sadece ticari ürün ve hizmetler ile sınırlandırılamaz. Sosyal ve siyasal
bağlamlarda pazarlama gereksinimi duyan müşteri kitlesi de genişlemektedir. Sosyal ve
siyasal pazarlama, spor pazarlaması gibi genişlemekte olan alanlar reklamcılığa büyük ihtiyaç
duymaktadır.
Reklamcılığın sahip olduğu gücün arkasındaki unsurların en önemlilerinden biri, kitle iletişim
araçlarında verilen mesajlar üzerinde “tam denetim” imkanına sahip olmasıdır. Böyle bir güç,
örneğin halkla ilişkiler uygulamalarında yoktur. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin kitle iletişim
araçları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasında karar verici pozisyondaki kişi “eşik
bekçileri”dir. Yayın organlarının editörleri, sorumlu yöneticileri halkla ilişkiler
uygulamalarının, mesajlarının hangi sayfada ve hangi boyutta, nasıl bir başlıkla
yayınlanacağına karar vermekte, bu aşamada halkla ilişkiler yöneticilerinin herhangi bir
müdahale etme, yönlendirme imkanı bulunmamaktadır. (Halkla ilişkiler perspektifi açısından
bakıldığında, doğru olan aslında budur. Çünkü halkla ilişkiler para karşılığı yapılan bir
uygulama değildir. Halkla ilişkiler yöneticileri etkinliklerini gerçekleştirirler, medyayı da
etkinlikleri hakkında bilgilendirirler; bundan sonrası artık yayın organının kendisine kalmıştır.
Etkinlik ile ilgili haberi ister kullanır, ister kullanmaz; haber metni üzerinde tam yetki ve
denetim yayın organlarındadır. Reklamlarda ise reklamveren yayın organlarından yer satın
olmakta ve bu alanı kendi istediği gibi kullanabilmektedir. Tabii reklamın şiddet içermemesi,
hukuki ve ahlaki kurallara uygun olması şartıyla…)

Şu gerçeğin de altını burada çizmek gerekir; Halkla ilişkiler projeleri ve satış geliştirme
çabalarının “kitlesel bir farkındalık oluşturabilmesi” için yine reklamların devreye girmesi
büyük önem taşımaktadır. Kitlelerin ancak reklamlar vasıtasıyla kısa süre içerisinde dikkatleri
çekilebilmekte ve verilmek istenilen mesajlar etkili biçimde verilebilmektedir. Halkla ilişkiler
uygulamaları ve satış geliştirme çabaları reklamla desteklendiğinde hedef kitle üzerindeki etki
katlanarak artmaktadır.
42

UYGULAMALAR
Bu dersin öğretileri doğrultusunda bir tane televizyon reklamı seçerek bu reklamda
gördüğünüz reklam niteliklerini analitik olarak tahlil ediniz.
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UYGULAMA SORULARI
1. Reklam gücünü nasıl korumaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütünleşik iletişim anlayışı içinde çok önemli bir yere sahip olan reklam, kitleleri ikna ederek
görevini yapmaktadır. İkna gibi çok zor bir görevi yerine getiren reklam bunu yaparken çeşitli
yöntem ve teknikler kullanmaktadır. Medya, reklam için stratejik bir ortam niteliği
taşımaktadır. Reklam mesajları kitlelere iletişim araçları aracılığıyla ulaştırılmaktadır
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BÖLÜM SORULARI
1. Reklamcılığın sahip olduğu en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesajların tam denetimi
B) Ürün ve hizmet sınırlandırması
C) Pazar büyüklüğü
D) Geniş müşteri kitlesi
E) Para karşılığı yapılan bir uygulama olması
2. Reklam mesajlarının ikna etmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
A) Sağlam ve kaliteli oluşu
B) Güvenilir olması
C) Uygun fiyatlı olması
D) İnanılır olması
E) Faydalı olması
3. Aşağıdakilerden hangisi reklamın iletişim öğelerinden biri değildir?
A) Kaynak
B) Mesaj
C) Kanal
D) Gürültü
E) Alıcı
4. Reklam hangi özelliği ile propagandadan ayrılır?
A) Yönlendirici mesajlar içermesi
B) Kaynağın şeffaf olması
C) Geniş kitlelere hitap ediyor olması
D) Mesajların açık olması
E) Kısa vadeli olması
5. Aşağıdakilerden hangisi reklam ile ikna arasında ortak özelliklerden biri
değildir?
A) Reklamın dinamik yapısı
B) Hedef kitleye hızlı ulaşım
C) Ölçümlenebilir olması
D) Hedef kitleyle kolay iletişim becerisi
E) Mesajların hedef kitleye etkili ulaşımı
6. Amerikan Pazarlama Birliği reklamı nasıl tanımlamaktadır?
7. Reklam gücünü nasıl koruyor? Anlatınız.
8. Reklamın sorgulanan yanları nelerdir. Tartışınız.
9. Reklamın talep oluşturmasını etik değerler açısından yorumlayınız.
10. Reklam kavramının ortak özelliklerinden 2 tanesini sayınız.
CEVAPLAR: 1.A 2.E 3.D 4.B 5.C
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3. REKLAMIN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Reklamın Amaçları
3.1.1.Reklamın Satış Amacı
3.1.2. Reklamın İletişim Amacı
3.2. Reklamın İşlevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Birey, doğuştan sahip olmadığı siyasal değer yargılarını, inançlarını ve tutumlarını1.Reklamın
satış amacını anlatınız?
2.Reklamın iletişim amaçlarını sıralayınız.
3.Reklamın işlevleri nelerdir?
4.Reklamın değer katma işlevini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Reklamın Amaç ve İşlevleri

Reklamların amaç ve işlevleri Reklamın amaç ve işlevlerine
öğrenilecektir.
yönelik teorik bilgiye sahip
olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Reklam Amaçları, Reklamın İşlevleri
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Giriş
Bu bölümde küreselleşme süreciyle birlikte hayatımızın artık her alanında çok önemli
görevler üstlenen kitle iletişim araçlarının fonksiyonları ve nitelikleri anlatılacak, ayrıca kitle
iletişim araçlarının kamuoyu üzerindeki etkinliği incelenecektir.
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3.1.REKLAMIN AMAÇLARI

Reklamın temel amacı, malların ve hizmetlerin satışını etkileyerek artırmaktır. Genel anlamda
reklamın amaç ve hedefleri değerlendirildiğinde iki temel ayrımla karşılaşılmaktadır:
Reklamın satış amacı ve reklamın iletişim amacı (Elden,2009:181; Kocabaş-Elden, 2009:
77).
3.1.1. Reklamın satış amacı
İşletmeler temel olarak kâr elde etme amacı üzerine inşa edilmiş yapılardır. İşletmelerin
ayakta kalabilmeleri, kurumsal sürekliliklerini sağlayabilmeleri için ürettikleri mal ya da
hizmetleri hedef kitlelerine sunabilmeleri ve belirli satış oranlarını yakalayabilmeleri
gereklidir.
Günümüzde işletmeler arasındaki rekabetin artması nedeniyle tüketicilerin bir malı ya da
hizmeti satın almasına neden olacak güdüleyicilerin önemi de buna paralel olarak artmıştır.
Reklam bu aşamada işletmeler için çok stratejik bir unsur haline gelmiştir.
Reklam aracılığıyla tüketiciye hemen satış yapılabileceği gibi ürünün ve hizmetin imajı/itibarı
artırılarak da ileriye yönelik bir satış talebi oluşturmak mümkündür. Ürün ya da hizmetin
tanınırlığı, imajı arttıkça, tüketicinin ürün ya da hizmete güveni çoğaldıkça satın alma kararını
vermesi daha da kolaylaşmaktadır.
Reklam satışları artırmanın yanı sıra, satışların korunmasında da önemli bir rol oynamaktadır.
Keskin rekabet ortamında aynı satış oranını korumak da başarı sayılmaktadır. Reklam bir
markanın mevcut müşterilerine seslenerek, o markayı almayı sürdürmelerini de
hedeflemektedir. Reklam sürekliliği amaçlamakta, tüketiciler için satın aldıkları ürün ya da
hizmetten vazgeçmemelerini temin etmeyi hedeflemektedir.
Reklamın satış amaçları arasında şunları sayabiliriz: Mevcut satışların korunması, satışların
kısa ve uzun vadede artırılması, tüketicilerin fiyat duyarlılığının etkilenmesi, aracı kişi ve
kurumların satış artırmaya yönelik çabalarının desteklenmesi ve satış artırmaya yönelik
promosyon ve indirimlerin duyurulması (Elden,2009:182).
Sadece reklamlar yoluyla satışların artırılmasını beklemek, yeterli bir yol ve yöntem
olmayacaktır. Reklam kampanyası çok iyi hazırlandığı halde; eğer ürün fiyatı uygun değilse,
yeterli dağıtım yapılmamışsa, ürün ya da hizmet kalitesi tüketicinin istediği nitelikte değilse,
satışların artması beklenmemelidir.
Tüm bu unsurlar arasında bir uyum ve işbirliği sağlanmalı; kaliteli ürün, uygun fiyata ve geniş
bir dağıtım ağı ile tüketicinin beğenisine sunulmalı, reklam bu uygun ortamı değerlendirerek
hem satışların gerçekleştirilmesine hem de bu satışın sürekliliğinin sağlanmasına katkı
sunmalıdır.
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3.1.2. Reklamın iletişim amacı
Reklamın satış amaç ve hedefinin yanı sıra ayrıca tüketiciler, hedef kitleler ve toplum ile de
iletişim kurma amaçları vardır.
İletişim kurmadan hiç kimseye hiçbir şey anlatamazsınız. Kurulan bu iletişim bağı ne kadar
sağlıklı ise verilen mesajın alınma ve mesajdan etkilenme oranı da o kadar güçlü olacaktır.
Reklam iletişiminin başarısı, mesajın doğasına, medya seçimine, tüketicilerin tepkisine bağlı
olarak gelişmektedir.
Hedef kitlesi ile doğru bir iletişim kuran ürünler/markalar, özellikle kriz zamanlarında hedef
kitlelerinin/tüketicilerinin desteğine büyük ihtiyaç duyarlar. Markalarına bağlı, ürünün
kalitesinden emin olan ve ona güvenen tüketiciler, kriz zamanlarında markalara desteğini
artırmakta, krizden en az hasarla çıkmalarına yardımcı olmaktadır.
Ayrıca sosyal sorumluluk görevlerine yerine getiren ve toplumdan aldığının bir kısmını
topluma geri veren markalar, bu duyarlılıklarını etkili bir iletişim stratejisi ile hedef kitlelerine
anlattıklarında, büyük bir sempati oluşturmakta, tüketicinin kalbini kazanmayı başarmaktadır.
Reklam iletişimi üzerinden tüketicilerin kalbinin kazanılması, hem uzun vadeli ilişkilerin
yolunu açmakta, hem de markanın gücüne güç katmaktadır. Hedef kitle ile kurulan etkili bir
iletişimin satışlara yansımaması düşünülemez. İkna olan, kalbi kazanılan her tüketici, aynı
zamanda potansiyel bir satın alıcıdır.
Bunların yanı sıra reklamın hedefleri arasında ürün ya da hizmetin nasıl kullanılacağın
göstermek, nereden temin edileceğini duyurmak, ürünün niteliklerindeki değişiklikleri
(ambalaj, renk vb.) açıklamak ve özel satış şartlarını duyurmak da bulunmaktadır.

3.2.REKLAMIN İŞLEVLERİ
Reklamlar; bilgi verme, ikna etme, hatırlatma, değer katma gibi işlevler üstlenmektedir.
Bu işlevlerin hepsi de iletişim süreci için büyük önem taşımaktadır.
Reklamların işlevlerine daha yakından şu şekilde bakabiliriz (Babacan, 2008:27; Elden,
2009:178):
a.
Reklamın bilgilendirme işlevi: Reklam veya hizmetin pazara ilk sunulduğu dönemde
özellikle dikkat çekme, özellik ve kullanım bilgisi verme ve ürünü/hizmeti benzerlerinden
ayırt etme amacıyla yapılan reklamlar, reklamın bilgi verme işlevini yerine getirirler. Birincil
talebi oluşturmak için de bilgi verme işlevi ön planda tutulur.
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b.
Reklamın ikna etme işlevi: Reklam, benzerleri arasında ürünün üstün özelliklerinin öne
çıkartılması, delil göstererek, duygulara seslenerek veya karşılaştırmalı ürün reklamı yaparak
marka bağımlılığı oluşturulması yoluyla tüketicileri ikna etmeyi hedefler. İkna etme işlevinin
kullanılabilmesi için ürünün piyasada tanınıyor/biliniyor olması gereklidir.
c.
Reklamın hatırlatma işlevi: Benimsenmiş olan markalara ait olumlu izlenimlerin
zaman zaman tüketicilere hatırlatılması gerekir. Hatırlatma işleviyle reklamlar, belli gün, olay
veya özel durumları da dahil ederek hedef kitlesi ile iletişimi sağlar. Örneğin anneler günü
vasıtasıyla hazırlanan bir reklam, ürünle ilişkilendirilerek markayı hatırlatmayı amaçlar.
d.
Reklamın değer katma işlevi: Reklamlar sadece satışı artırmayı değil aynı zamanda
ürüne ve markaya bir değer katmayı da hedeflerler. Bu işlevi ile reklam ürünü/markayı
tüketici gözünde itibarlı hale getirir, imajını pekiştirir. Reklam aracılığıyla ürüne ve markaya
katılan değerler, tüketicilerin güveninin artmasına da katkıda bulunur.
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UYGULAMALAR
Türkiye’deki ve dünyadaki önemli ve ciddi çalışmalara imza atan reklam ajanslarının
ikişer çalışmasına internet üzerinden ulaşarak bu reklamlarda iknanın nasıl
gerçekleştirilmeye çalışıldığını inceleyiniz.
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UYGULAMA SORULARI
1.Reklam tüketicileri nasıl ikna etmektedir?
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Bu bölümde Neler Öğrendik Özeti
Reklam mesajları hedef kitleye iletilirken satış ve iletişim amaçları mutlaka göz önünde
bulundurulmalıdır. Reklam sadece satış yapılmasını amaçlayan iletişim yöntemi değildir, aynı
zamanda markaya değer katmakta, imajını pekiştirmekte, hatta itibarının artırılmasına da
katkıda bulunmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi reklamın işlevlerinden değildir?
A) Yönlendirme işlevi
B) Bilgilendirme işlevi
C) İkna etme işlevi
D) Hatırlatma işlevi
E) Değer katma işlevi
2. Aşağıdakilerden hangisi reklamın satış amaçları arasında yer almaz?
A) Mevcut satışların korunması
B) Satışların kısa ve uzun vadede artırılması
C) Satış artırmaya yönelik indirimlerin duyurulması
D) Ürün niteliklerindeki değişikliklerin açıklanması
E) Tüketicilerin fiyat duyarlılığının etkilenmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi reklamın değer katma işleviyle kazandıkları arasında
yer almaz?
A) Ürünün itibar kazanması
B) Ürüne değer katması
C) Ürün imajının pekişmesi
D) Tüketici güveninin artması
E) Hedef kitlesi ile iletişim sağlaması
4. Aşağıdakilerden hangisi reklamın iletişim amacıdır?
A) Satış oranını artırmak
B) Ürünün niteliklerindeki değişiklikleri açıklamak
C) Satış sürekliliğinin sağlanması
D) Promosyonların duyurulması
E) Satış talebi oluşturmak
5. Aşağıdakilerden hangisi reklamın bilgilendirme işlevine girer?
A) Ürün/hizmeti benzerlerin ayırt etmek amacıyla yapılan reklamlar
B) Ürünü üstün özelliklerinin öne çıkması
C) Marka izlenimlerinin tüketicilere hatırlatmak
D) İmaj pekiştirmek
E) Tüketicinin güveninin artması
6. Pazarlama alanının önde gelen isimlerinden Kemal Kurtuluş’a göre reklamı
anlatınız.
7. Reklam satışların korunmasına nasıl yardımcı olmaktadır? Anlatınız.
8. Promosyonların duyurulması, reklamın hangi amacıyla bağdaşmaktadır?
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9. Reklam satış amacı dışında neden iletişim amacını da hedefler? Bu hedeflemenin
markaya kazandırdığı değerler sizce neler olabilir?
10. Reklam iletişiminin başarısı hangi unsurlara bağlıdır? Açıklayınız.

CEVAPLAR: 1.A 2.D 3.E 4.B 5.A
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4. REKLAM TÜRLERİ VE REKLAMDA HEDEF KİTLE OLGUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Reklamı Yapanlar Açısından Reklamlar
4.2. Amaç Açısından Reklamlar
4.3. Hedef Pazar Açısından Reklamlar
4.4. Taşıdığı Mesaj Açısından Reklamlar
4.5. Zaman Kriterlerine Göre Reklamlar
4.6. Coğrafi Kapsam Açısından Reklamlar
4.7. Reklamda Hedef Kitle Olgusu
4.8. Reklamın Stratejik Hedef Kitleler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklamı yapanlar açısından reklamları anlatınız
2. Amaç açısından reklamları anlatınız.
3. Hedef Pazar açısından reklamları anlatınız
4. Zaman kriterine göre reklamları anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Reklam Türleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Reklam türleri ele alınarak, Reklamda
hedef
kitle
reklamda
hedef
kitle belirlemenin
önemi
kavramı anlatılacaktır.
anlaşılacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Reklam Türleri, Hedef Kitle
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Giriş
Bu bölümde reklam türleri altı ayrı başlık altında incelenmektedir. Reklamcılıkta hedef
kitlenin önemi ve reklamın stratejik hedef kitleleri de bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınan
diğer konulardır.
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4. REKLAM TÜRLERİ VE REKLAMDA HEDEF KİTLE OLGUSU
Reklamı değişik bakış açılarından farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Reklamcılık
uygulamaları açısından reklam türlerini şu şekilde inceleyebiliriz (Gürüz, 1998: 25; KocabaşElden, 2009: 29; Elden, 2009: 188) :
4.1. Reklamı yapanlar açısından reklamlar
Reklamı yapanlar açısından reklamlar; üretici reklamı, aracı reklamı ve hizmet işletmesi
reklamı olarak üçe ayrılır. Malı üreten firmanın, kendi reklamını ülke çapında kitle iletişim
araçları vasıtasıyla yapması üretici reklamı kapsamına girer. Aynı malın yalnızca kendi
işyerinde satıldığını belirten ya da yalnız belirli bir coğrafi bölgedeki tüketicilere seslenen
ancak kendisi ürünü üretmeyen firmaların yaptığı reklamlar aracı reklamlardır. Yerel bir
niteliğe sahiptir. Üretici firmanın yaptığı reklam ürüne odaklıdır, aracı reklamı ise ürünün
satıldığı yeri merkeze alır. Hizmet işletmesi reklamları ise banka, sigorta şirketi gibi hizmet
üreten firmaların yaptığı ve hedef tüketicilere hizmetini tanıttığı reklamlardır.

4.2. Amaç açısından reklamlar
Reklam birincil talep oluşturmak için yapıldığı gibi seçici talep oluşturmak amacıyla da
yapılabilir. Eğer birincil talep oluşturmak için reklam yapılıyorsa burada amaç, ürüne karşı
talep oluşturmak ya da var olan talebi artırmaktır. Bu tür reklamlarda ürünün nitelikleri ön
plana çıkartılır ve tüketicilere sağlayacağı yararlar üzerinde durulur. Pazara yeni sürülen
ürünler daha çok bu amaçla yapılan reklamlarla tüketicilerin beğenisine sunulur.
Seçici talep oluşturmak amacıyla yapılan reklamlarda ise tüketicilerin dikkati bir ürün
kategorisi içerisindeki belirli bir markaya çekilmeye çalışılır. O ürün kategorisine olan talep,
reklamlarla belirli bir markaya yönlendirilmeye çalışılır. Bu tür reklamlarda ürünün diğer
markalardan üstün olan özelliklerine vurgu yapılır.

4.3.Hedef pazar açısından reklamlar
Yapılan her reklamın bir hedef kitlesi, hedeflediği bir pazar vardır. Eğer yapılan reklam,
doğrudan tüketicileri yani son kullanıcıları hedefliyorsa, bu tür reklamlara “tüketici reklamı”
denilmektedir. Doğrudan tüketiciler hedef alınarak hazırlanan reklamlarda kullanılacak
mesajlarda mutlaka tüketicilerin istek ve beklentileri dikkate alınmalıdır. Reklamın etkili
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olmasının en önemli yollarından biri hedef kitlenin doğru saptanması ve bu hedef kitleye
doğru mesajların verilebilmesidir. Ancak bu şekilde satın alma kararına etki edilebilmektedir.

Bir de tüketicileri hedef almayan, doğrudan aracıları hedef alan reklamlar vardır; bunlara da
“aracı reklamı” denilmektedir. Üretici ile tüketici arasında yer alan kurum, kuruluş, toptancı
ve dağıtıcıları hedef alan reklamlarda verilen mesajlar da doğal olarak bu hedef kitleye özgü
olmalıdır. Tüketicilere verilen mesajlardan farklı olarak, aracıların yaptıkları işin niteliğine ve
üstlendikleri sorumluklara paralel reklamların hazırlanması gereklidir.

4.4. Taşıdığı mesaj açısından reklamlar

Eğer bir reklamın amacı, sadece ürünü satmak ise buna “ürün reklamı” denilmektedir. Bu tür
reklamda sadece ürünün nitelikleri vardır. Ürün reklamlarında ürünün fiyatı, diğer ürünlerden
farklı olan yanları genellikle ön plana çıkartılır ve ürünün özellikleriyle satış kararı olumlu
yönde etkilenmeye çalışılır.
Bir de ürün satmayan reklamlar vardır; bunlar kurumsal reklamlardır. Reklam
metninde/görselinde ürün özelliklerinden, fiyatından, diğer ürünlerden üstünlüklerinden hiç
söz edilmez. Bu tür reklamlarda kurum ön planladır; kurumun bireye, topluma varlığı ile
sağladığı katkılar çoğunlukla reklamlarda vurgulanır. Reklamla olumlu bir kurumsal imaj
oluşturulmaya çalışılır. Bu tür reklamların satışa katkısı uzun vadelidir. Kurum ile ilgili
olumlu bir algı oluştuğunda, insanlar bu kurumun/markanın ürettiği ürünleri satın olmada
tereddüt etmeyecek, güvenle satın alacaktır.

4.5. Zaman kriterine göre reklamlar
Reklamların bir kısmı, reklama konu olan ürün ya da hizmeti hemen satın aldırmaya yönelik
satış mesajları taşımaktadır. Bu tür reklamlar çoğunlukla bilgi verir, satışın hemen
gerçekleşmesini amaçlar. Satışın hemen gerçekleşmesi için gerekli olan tüm mesajlar
(kampanyalar, taksitli satışlar, indirimler vb.) bu tür reklamlarda yer alır.
Satışı hemen mümkün olmayan ürünler/hizmetler de vardır. Bu tür ürünler için belirli bir
zamana, sürece ihtiyaç duyulur. Önce tüketici bilgilendirilir, ürün ya da hizmet ile ilgili
tanıtımlar yapılır, tüketicinin karar verme aşamasına gelebilmesi için iletişimin sürekliliği
sağlanır. Bu tür reklamlar genellikle belirli bir finansal risk altına girilen yüksek fiyatlı
ürünler için geçerlidir.
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4.6.

Coğrafi kapsam açısından reklamlar

Reklamlar coğrafi kapsam açısından şu beş kategoride ele alınmaktadır: Yerel reklam,
bölgesel reklam, ulusal reklam, uluslar arası reklam, küresel reklam.
Yerel reklamlar; çoğunlukla küçük kasaba ve şehirlerde perakendeciler tarafından
gerçekleştirilen reklamlardır. Bölgesel reklamlar; yerel reklamlardan kapsam olarak biraz
daha geniş bir alana hitap eder, birkaç şehri birden kapsar, o bölgede üretim yapan firmaların
yine sadece o bölge için hazırladıkları reklamları kapsar.
Ulusal reklamlar; tüm yurdu kapsayan, ulusal pazarı hedef alan reklamlardır. Bu tür
reklamların hem bütçeleri, hem de mesajları yerel ve bölgesel reklamlardan farklıdır. Aynı
zamanda reklamverenlerin beklentileri de ulusal reklamlarda daha yüksektir.
Çok uluslu şirketlerin, değişik ülkelerin pazarlarını hedefleyerek yaptıkları reklamlar ise
uluslar arası reklam olarak adlandırılmaktadır. Aynı ürün, değişik ülkelerde farklı reklam
mesajları ile tanıtılabilmektedir. Örneğin, Coca Cola markası, ülkemizde Ramazan ayında
televizyonlarda yayınladığı reklamlarda iftar sofrası temasını kullanarak satışlarını artırmayı
hedeflemektedir. Çok uluslu şirketler/markalar, satış yaptıkları ülkelerin kültürel değerlerini
reklamlarında sıklıkla kullanmaktadır.
Küresel reklam anlayışında ise tüm dünya tek bir pazar olarak görülmekte, hazırlanan reklam
kampanyaları bir şehre, ülkeye ya da topluma göre değil, tüm dünya hedef alınarak
hazırlanmaktadır. Kampanya dünyanın farklı yerlerinde aynı anda başlatılmakta, aynı tarzda
uygulanmaktadır. Bu tür bir reklam elbette en zor türlerden birisidir. Ancak çok uluslu büyük
küresel şirketlerin uygulayabileceği bir tarzdır. Ama markanın etkisini tüm dünya ölçeğinde
pekiştirmesi, yaygınlaştırması açısından da çok etkili bir yöntemdir.

4.7.REKLAMDA HEDEF KİTLE OLGUSU
Her türlü iletişim çalışmasının ana unsurlarından biri hedef kitlenin belirlenmesidir. Hedef
kitlesi belirlenmemiş iletişim çalışmalarında harcanan emeğe, zamana, maddi kaynağı rağmen
arzulanan sonuçların elde edilebilmesi mümkün değildir.
Hedef, pazarlama iletişimi sürecinin en önemli öğesidir ve tüm çabalar ona yöneltilmektedir.
Hedef kitle, çeşitli iletişim kanallarından kendisine ulaştırılmaya çalışılan iletileri,
oluşturduğu ön eğilimleri ile algılar ve değerlendirmelerini yapar. Bu nedenle etkili bir
pazarlama iletişiminin gerçekleştirilmesinde, öncelikle hedefin ön eğilimlerinin, onu etkileyen
bireysel ve grupsal faktörlerin, hedef kitleyi oluşturan bireylerin demografik özelliklerinin,
hedef kitlenin satın alma kararı sürecini açıklayan satın alma modellerinin iletişimciler
tarafından analiz edilmesi gereklidir (Kocabaş-Elden-Yurdakul, 2004: 76).
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Bütünleşik pazarlama iletişiminin etkili bir üyesi olan reklamcılıkta sözü edilen bu analizlerin
yapılması, başarılı sonuçlar elde edilebilmesinin olmazsa olmaz şartını oluşturmaktadır.
Ayrıca reklamcılık, hedef kitleyi belirli bir yöne kanalize etmek, eylem ve düşüncelerini
değiştirmek gibi zor bir göreve de talip olduğu için, hedef kitlenin tüm ayrıntılarıyla bilinmesi
çok daha önemli hale gelmektedir.

4.8.Reklamın Stratejik Hedef Kitleleri
Reklamın hedef kitlesini yalnızca nihai kullanıcılar, yani tüketiciler oluşturmaz. Aynı
zamanda kimi ürünler ve hizmetler için dağıtım kanalında yer alan kişi ve kurumlar da reklam
için stratejik hedef kitle konumunda yer alabilir.
Reklam kampanyası yapmadan önce ilk yapılması gereken, hedef kitlenin ayrıntılı olarak
belirlenmesidir. Günümüzde teknolojik gelişmelerin rekabet ortamını iyice sertleştirdiği, ürün
ve fiyat üzerinden farkındalık oluşturma imkanlarının güçleştiği bir dönemde; hedef kitle
belirlenmeden yapılacak reklamların mesajlarının havada kalacağı, ilgili kişilere
ulaşamayacağı ve dolayısıyla reklamların satışa ve marka imajına katkısının olamayacağı
açıktır.
Reklam kampanyalarında hedef kitle doğru belirlenmez ise, bundan sonraki aşamalarda da
hatalar ve yanlış uygulamalar birbirini takip edecek, tüm strateji ve taktikler hedef kitlenin
yanlış belirlenmesinden olumsuz şekilde etkilenecektir.
Eğer hedef kitle doğru belirlenmez ise, bu hedef kitleye sunulacak mesajlar da sağlıklı
belirlenemeyecek ve etkili olmayacaktır. Aynı şekilde hedef kitleye göre medya planlaması
yapılacağı için, hedef kitle belirlenmesinde yapılacak bir hata, medya planını da etkisiz
kılacak, harcanan yüklü miktarlardaki maddi kaynağa rağmen, beklenilen geri dönüş
sağlanamayacaktır.
Zincirleme hataların başlangıç noktası, hedef kitlenin yanlış belirlenmesi, gerçekçi ve doğru
bir hedef kitle fotoğrafı ortaya konulamamasıdır. Hedef kitlesini çok yakından tanımayan,
tanımak için çaba harcamayan hiçbir işletmenin günümüzde artık ne satışlarını sürekli bir
biçimde artırma, ne de kurum imajını, itibarını pekiştirme imkanı vardır.
Hedef kitlesini doğru belirleyen ve ürün ya da hizmetin gerçek hedef kitlesinin kim olduğunu
ayrıntılı olarak saptayan işletmeler öncelikle etkili mesajlar oluşturabilir, amaçlarına ulaşmak
için önüne sağlıklı bir yol haritası koyabilir. Bunu başaran işletmeler bütçelerini doğru ve
verimli harcayabilir, medya planını da arzuladığı sonuçları alabilecek şekilde planlayabilir.
Hedef kitle, durağan, değişmeyen, gelişmeyen bir yapı değildir; aksine dinamik bir yapıdır,
sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. İşletmeler reklam yaparken hedef kitlelerindeki tüm
bu değişimleri dikkatle izlemeli, reklam stratejilerini de hedef kitlelerindeki değişimleri göz
önüne alarak yenilemeli, geliştirmelidir. Ancak bu şekilde hareket edildiğinde doğru hedef
kitleye, doğru mesajlarla ulaşmak mümkün olabilecek; bu da beraberinde reklam etkinliğinde
başarıyı getirecektir.
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UYGULAMALAR
Ulusal gazetelerde yer alan küresel bir markaya ait reklamlardan birini seçerek reklamın
hedef kitlesini ve stratejik hedeflerinin neler olabileceğini yazınız.
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UYGULAMA SORULARI
1. Coğrafi kapsam açısından reklamları anlatınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Reklam mesajlarının başarısı büyük oranda hedef kitlenin doğru seçilmesine ve iyi analiz
edilmesine bağlıdır. Hangi reklam türünde olursa olsun, eğer hedef kitle doğru analiz
edilmemiş ise başarı beklemek gerçekçi olmayacaktır. Hedef kitledeki değişimler de reklam
yönetimi tarafından yakından takip edilmeli, mesajlar bu değişimlere paralel olarak elden
geçirilmelidir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklamlarda yer alır?
A) Ürünün/hizmetin özellikleri
B) Ürünün/hizmetin fiyatı
C) Diğer ürün/hizmetlerden üstünlükleri
D) Olumlu imaj oluşturma
E) Doğrudan alıcıyı hedef alması
2. Aşağıdakilerden hangisi zaman kriterine göre reklamlarda yer alan özelliklerden
değildir?
A) Fiyat
B) Taksitli satışlar
C) İndirimler
D) İletişim sürekliliği
E) Kampanyalar
3. Aşağıdakilerden hangisi reklamın stratejik hedef kitleleri arasında yer almaz?
A) Nihai kullanıcılar
B) Tüketiciler
C) Üreticiler
D) Dağıtım kanallarındaki kişiler
E) Dağıtım kanallarındaki kurumlar
4. Reklam kampanyası hazırlarken ilk yapılması gereken şey aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Araştırma
B) Hedef kitlenin belirlenmesi
C) Farkındalık oluşturma
D) Planlama
E) Değerlendirme
5. Aşağıdakilerden hangisi hedef Pazar açısından reklam kapsamına girer?
A) Aracı reklam
B) Ürün reklamı
C) Kurumsal reklam
D) Yerel reklam
E) Tüketici reklamı
6. Reklamın stratejik hedef kitlesinde tüketiciler dışında başka kimler yer alır?
7. Taşıdığı mesaj açısından reklamlara bir örnek veriniz.
8. Türkiye’de uluslararası reklam yapan bir marka örneği veriniz.
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9. Bulunduğunuz şehirde yerel reklam yapan bir marka örneği veriniz.
10. Türkiye’nin “Küresel reklam” yapabilen markası var mı? Yoksa, sizce bunun
nedenleri neler olabilir? Tartışınız.

CEVAPLAR: 1.D 2.A 3.C 4.B 5.E
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5.YAZILI REKLAM ORTAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Reklam Ortamlarının Önemi
5.2. Yazılı Reklam Ortamları
5.2.1. Gazete
5.2.2. Dergi

77

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yazılı reklam ortamları nelerdir? Neden etkilidir?
2. Gazetede yayınlanan reklam türleri nelerdir?
3. Reklamverenler için gazetelerin sağladığı avantajlar nelerdir?
4. Reklamverenler için gazetelerin olumsuz yönleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yazılı Reklam Ortamları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Yazılı Reklam ortamlar Gazete
ve
dergi
ayrıntılı
olarak
ele reklamlarının avantaj ve
alınacaktır.
dezavantajlarına
yönelik
bilgi sahibi olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Yazılı Reklam Ortamları
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Giriş
Bu bölümde yazılı reklam ortamları arasında ençok kullanılan ve en etkili sonuçlar alınan
gazete ve dergiler incelenmiştir. Gazete ve dergilerin reklam ortamı olarak nasıl
kullanıldıkları ve başarılı sonuçlar elde edebilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği bu
bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
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5.1.REKLAM ORTAMLARININ ÖNEMİ
Ürün ya da hizmet sunumu için planlanan bir reklam uygulamasındaki en önemli aşamalardan
biri reklam ortamının seçimidir. Reklam mesajı hedef kitleye kullanılan araç ile ulaştırıldığı
için seçilen aracın en etkili ve doğru araç olması, verilen mesajın başarısı için stratejik bir
önem taşımaktadır. Reklam ortamının seçiminde yapılacak bir hata, reklam stratejisinin
tümünü olumsuz etkileyebilir. Reklam ortamı seçiminde hedef kitlenin ve reklam araçlarının
özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Hedef kitlenin özelliklerinin belirlenmesi ve
kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının incelenmesi, doğru reklam ortamını
seçerken yol gösterici olacaktır. Reklamın en uygun reklam ortamına göre hazırlanması, aynı
zamanda reklam amaçlarına da hizmet edecektir (Kocabaş-Elden,2009: 32).
Bu bölümde reklam ortamlarını sahip oldukları avantaj ve dezavantajlarını da göz önüne
alarak inceleyeceğiz. Reklam ortamlarının seçimi; ürün ya da hizmetin niteliğine, verdiği
mesajın içeriğine, hedef kitlesinin özelliklerine ve reklamın amaçlarına göre değişmektedir.
Reklam ortamlarının bazıları birlikte kullanıldığı gibi, bazen de sadece bir reklam ortamı
üzerinden hedef kitleye ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bunu belirleyen ise ulaşılmak
istenilen hedefler ile reklamın bütçesidir.

5.2.YAZILI REKLAM ORTAMLARI
Yazılı reklam ortamları içerisinde en sık kullanılan ve en etkili sonuçların alındığı gazeteyi ve
dergiyi inceleyeceğiz. Bu iki önemli reklam ortamının kendilerine özgü nitelikleri
bulunmakta, farklı hedef kitlelere ulaşmak için doğru bir strateji ile kullanılması
gerekmektedir. Sadece gazeteler reklam ortamı olarak kullanılabileceği gibi dergilerle birlikte
de kullanılabilmektedir. Bu kararın verilmesinde ürün ya da hizmetin niteliği, ulaşılmak
istenilen hedef kitlenin özellikleri belirleyici olmaktadır.

5.2.1.

Gazete

Her ne kadar iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet hayatımızı derinden
etkilese, çoğu alışkanlıklarımızı değiştirmeye başlasa ve haber alma kaynaklarını çoğaltsa da
gazeteler hala kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Gazeteler
ürettikleri haber, yorum, analiz, fotoğraf, karikatür vb. ürünler ile toplumsal bilincin
oluşmasına, kamu kanaatlerinin pekişmesine, halkın görüşünün belirginleşmesine katkıda
bulunurlar.
Dağıtım alanlarına göre gazeteler; yerel, ulusal ve uluslar arası olmak üzere üçe ayrılırlar.
Yerel gazeteler, birkaç şehirden oluşan bölgelere yönelik olarak çıkartılırlar ve daha çok o
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bölgenin haberlerine/sorunlarına yer verirler. Ulusal gazete tüm ülke çapında yayınlanır ve
dağıtılır. Ulusal gazetelerin vizyonu, ülkenin genelini ilgilendiren sorunların tümünü kapsar
ve toplumun değişik kesimlerinin görüşlerine, sorunlarına, bakış açılarına yer verir. Uluslar
arası gazete ise dünyanın değişik ülkelerinde yayınlanan/dağıtılan gazetelerdir. Vizyonları
ulusal gazetelerin çok daha üstündedir ve ağırlıklı olarak dünya meselelerine yayınlarında yer
verirler.
Yerel, ulusal ve uluslararası gazetelerin kamuoyunu etkileme güçleri farklıdır. Yerel bir
markanın gazeteyi kullanma amacı ile uluslar arası bir markanın gazeteyi kullanarak reklam
yapma amacı elbette birbirinden ayrıdır.
Gazetelerin toplumu etkileme güçleri, onların bir reklam ortamı olarak kullanılması fikrini de
beraberinde getirmiştir. Daha sonra gazeteler geliştikçe reklamların etkisi de artmıştır.
Gazeteler günlük yayınlandığı gibi haftalık, on beş günlük ve aylık periyotlarda da
yayınlanabilir. Sadece belirli konularda yayın yapan gazeteler de mevcuttur, örneğin ekonomi
alanında yayın yapan, ekonomik konuları derinlemesine inceleyen gazeteler, özellikle bu
alanda üretim yapan ya da hizmet sunan reklamverenler için hedef kitlenin daha sağlıklı
belirlenebilmesi açısından çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Aynı şekilde spor gazeteciliği
yapan yayın organları da bu alanda reklam yapanlar için spesifik tüketici kitlesine seslenme
imkanı verir.
Gazetelerde ticari reklamların yanı sıra, ilanlar ve küçük ilanlar da yayınlanır. İlanların hedef
kitle üzerinde harekete geçirme, talep oluşturma özelliği yoktur. Bunlar genellikle haberdar
etme niteliği taşırlar. Gazetelerin reklam ölçüsü, sütun/santim’dir. Bir st/cm; bir santimetre
yükseklikte ve bir sütun genişlikte alanı ifade eder. Gazeteler reklam ve ilan alımlarını,
reklam/ilan servisleri aracılığıyla kabul ederler (Kocabaş-Elden,2009: 35).
Gazetelerde yayınlanan reklam türlerine baktığımızda karşımıza 4 tür reklam çıkmaktadır
(Elden, 2009:235). Bunlardan en yaygın olarak karşılaştığımız teşhir reklamlarıdır. Bu
reklamların belirli bir metni, görseli vardır, bir şey satmak ya da duyurmak istiyordur. Bu tür
reklamlarda çarpıcı başlıklara/sloganlara sık rastlanır, etkileyici bir metne ve görsele sahip
olması ise hedef kitlenin dikkatini çekebilmesi için gereklidir. Teşhir reklamlarının gazetenin
hangi sayfasında kullanıldığı da önem taşır. Ürün ya da hizmet ile doğrudan ilgili haber ve
yorumların bulunduğu sayfalarda bu tür reklamların yayınlanması hedef kitleyi etkileme
açısından önemlidir.
Gazetelerde karşılaştığımız ikinci tür reklamlar, seri ilanlardır. Seri ilanlar, hedef kitle için
adeta bir pazar yeri gibidir; alınacak, satılacak ya da kiraya verilecek ürünler/hizmetler seri
ilan sayfalarında buluşur. Doğrudan bilgi vermeyi amaçlayan bu tür ilanlar oldukça etkilidir.
Kamu duyuruları da üçüncü tür bir gazete reklamıdır. Bu tür reklamlar, kamu tarafından,
toplumu yakından ilgilendiren konularda bilgilendirme amacıyla verilir. Bu tür reklamlarda
çoğunlukla kurumun logosu dışında pek görsel kullanılmaz.
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Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarının reklamları yasa gereği Basın İlan Kurumu
aracılığıyla gazetelerde yayınlanır. Sektörde “Basın İlan” adı verilen bu tür reklamlar eskiden
tam metin olarak, uzun uzadıya gazete sayfalarında yayınlanıyordu. İnternetin ve elektronik
iletişimin gelişmesiyle basın ilan metinlerinin bazıları küçük duyurular şeklinde gazetelerde
yayınlanmakta, metnin altına daha geniş bilgi almak isteyenler için internet sitesinin adresi
konulmaktadır. Basın ilan ile yakından ilgilenen ve detaylı bilgi almak isteyenler, belirtilen
internet adresine yönlendirilmekte, böylece gazeteler ilan kirliliğinden de kurtarılmaktadır.
Son bir gazete reklamı türü ise gazeteler ile birlikte okuyuculara dağıtılan ilavelerdir
(insertler). Bu reklamlar çoğunlukla hafta sonlarında, gazetelerin daha uzun süre okunduğu ve
detaylı incelendiği günlerde, gazetelerin arasına konulmak suretiyle hedef kitlelere
ulaştırılmaktadır. İnsert reklamlarda, gazetelerin marka gücünden, okuyucunun gazeteye
duyduğu güven duygusundan yararlanılmak istenmektedir. Sokakta dağıtılan bir reklam
broşüründen ya da duvara asılmış bir duyurudan farklı ve etkili olan insertler ayrıca gazete
sayfalarındaki bir yığın reklam içinden de kendisini soyutlayarak okuyucunun dikkatini
çekmeyi amaçlamaktadır. İnsert reklamların fiyatları da doğal olarak sunduğu bu imkanlar
paralelinde daha yüksek olmaktadır.
Reklamverenler için gazetelerin esnek olması, dinamik bir yapısının bulunması, ilgi çekecek
uygulamalara imkan tanıması önemli avantajlar sunmaktadır. Gazetelerin her gün
yayınlanmaları da reklamverenler açısından hedef kitleye ulaşma konusunda ciddi bir
süreklilik sağlamaktadır. Gazetelerin saklanabilir, arşivlenebilir özelliğinin olması, bir
gazetenin gün içinde pek çok kişi tarafından okunabilmesi de mesajın daha fazla kişi
tarafından görünmesini temin etmektedir. Okuyucuları tarafından gazetelerin güvenilir
bulunması, reklamlara olumlu yansımaktadır. Reklamlar hedef kitlelerine mesajlarını
gazetelerin güvenilirlik algısından yararlanarak vermekte, bu da etkiyi artırmaktadır.
Gazetelerin bütün bu olumlu taraflarının yanı sıra reklamlar için bazı olumsuzlukları da
bulunmaktadır. Gazetelerin baskı kalitelerinin düşük olması, görsel açıdan reklamların hedef
kitlede istenilen etkiyi bırakması zor olabilmektedir. Gazeteler ulaşılan kişi başı maliyet
açısından reklamlar için pahalı bir ortamdır. Ayrıca okuyucuları gazeteyi haber almak,
gelişmelerle ilgili yorumları okumak için satın aldıklarından reklamlar ikinci planda
kalabilmekte, okuyucunun dikkatini haberlerden reklamlara çekebilmek kolay olmamaktadır.
Böyle bir durumda reklamın hedef kitlesiyle buluşmasında, mesajların aktarılmasında
sorunlar yaşanabilmektedir. Gazetelerin bu tür sorunları aşmak için belirli hedef okuyuculara
yönelik gazete ilaveleri yayınladıkları (örneğin çocuklar, kadınlar gibi), böylece reklamcılara
spesifik hedef kitlelerine ulaşma imkanı sağladıkları da görülmektedir (Elden, 2009:238).

5.2.2. Dergi
Dergiler, gazetelerden sonra yazılı reklam ortamları içinde önemli bir yer tutarlar. Dergiler
genel ve mesleki dergiler grubunda yer almalarına göre reklam için hedef kitle oluştururlar.
Dergiler için reklam büyüklük alanları genellikle tam sayfa, yarım sayfa ve çeyrek sayfa
şeklindedir. Dergiler, gazetelerden daha renkli ve özenli, baskı kalitesi bakımından daha
etkileyici bir kitle iletişim aracıdır. Dergiler aylık, on beş günlük, haftalık yayınlanabileceği
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gibi kimi teknik ve bilimsel dergiler üç aylık ve altı aylık periyotlarda da
yayınlanabilmektedir. Dergilerin yayın periyodu, gazetelere nazaran daha uzun olduğu için,
ulaşılabilecek kişi sayısı çoğalır, bu da kişi başına düşen reklam maliyetini aşağılara çeker.
Belli konularda yayın yapan dergilere (örneğin spor, moda, gezi, sağlık vb.) verilen reklamlar
ilgili hedef kitlesine daha kolay ulaşabilir (Babacan, 2008: 225).
Yayın periyotları uzun süreli olduğundan güncel konular hakkında hazırlanan reklamlar için
dergiler uygun değildir. Gazetelerdeki esneklik, dergilerde mevcut değildir. Bu durum dergi
reklamlarında güncel bilgilerin verilmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle indirimler,
promosyonlar ya da firmayla, sektörle ilgili ortaya çıkan yenilikler/değişimler hakkında hedef
kitleye anında bilgi vermek dergi reklamları aracılığıyla pek mümkün değildir. Bu nedenle
dergiler çoğunlukla kurum imajı, marka itibarına yönelik reklamlar için ideal ortamlardır
(Elden, 2009: 243).
Reklamverenlerin dergileri reklam ortamı olarak kullanmak istediğinde okuyucu profilini de
göz önünde bulundurması, dergi okuyucusunun tutumlarını dikkate alması yararlı olacaktır.
Çünkü dergi okuru, gazete okuru gibi değildir; daha dikkatli ve ayrıntılı şekilde okur. Gazete
günlük tüketilen, çabuk okunması gereken ve çoğunlukla sayfaların hızla çevrildiği, sadece
çok dikkat çeken haberlerin okunduğu mecralardır. Bu hız içerisinde reklamların kendisini
okutması zordur, bu nedenle zaten gazete reklamları bu hızlı döngüyü de dikkate alarak
hazırlanmalıdır.
Dergi okuyucusunun daha fazla zamanı olduğu, okumaya, anlamaya vakit ayırdığı için
reklamları da dikkatle okuyabilir, reklamlar üzerine düşünebilir. Dergi reklamlarının daha
dikkat çekici görsele, keskin zekaya hitap eden başlıklara ve etkili metinlere, gazete
reklamlarından daha çok ihtiyacı vardır. Ancak bu şekilde dergi okuru reklamla ilgilenebilir,
verilen mesajı alabilir.
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UYGULAMALAR
Basın İlan Kurumunun reklamların ve ilanların dağıtılmasındaki önemini araştırınız. Bu
alanda Basın İlan Kurumu’nun yetki ve sorumlulukları nelerdir, öğreniniz.
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UYGULAMA SORULARI
1. Dergilere reklam veren markalar nelere dikkat etmelidir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Reklam ortamlarının seçimi; ürün ya da hizmetin niteliğine, verdiği mesajın içeriğine, hedef
kitlesinin özelliklerine ve reklamın amaçlarına göre değişmektedir. Reklam ortamlarının
bazıları birlikte kullanıldığı gibi, bazen de sadece bir reklam ortamı üzerinden hedef kitleye
ulaşılabilmektedir. Bunu belirleyen ise ulaşılmak istenilen hedefler ile reklamın bütçesidir.
Yazılı reklam ortamlarının kendine özgü nitelikleri bulunmakta, bu nitelikler iyi bilindiğinde
ve etkili kullanıldığında başarılı sonuçlar alınabilmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Reklam mesajının hedef
diğerlerinden daha önemlidir?

kitleye

ulaştırılmasında

aşağıdakilerden

hangisi

a) Araç
b) Bütçe
c) Prodüksiyon
d) Müzik
e) Ses
2. Hangi tür reklamlar dergiler için uygun değildir?
a) Cinsel içerikli reklamlar
b) Sanat reklamları
c) Sosyal sorumluluk reklamları
d) Spor reklamları
e) Güncel konularla ilgili reklamlar
3. Gazetelerin reklam ortamı olarak kullanılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi
daha fazladır?
a) Çok satış yapması
b) Toplumu etkileme gücü
c) Yaygın olması
d) Görselliğinin ön planda olması
e) Kolay okunması
4. Reklam ortamı olarak dergiler kullanılmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisini de
göz önünde bulundurmak gerekir?
a) Sayfa sayısını
b) Yayın politikasını
c) Okuyucu profilini
d) Patronajının siyasi kimliğini
e) Yayın periyodunu
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5. Dağıtım alanlarına göre gazeteler kaça ayrılır?
a) Beşe
b) Altıya
c) İkiye
d) Üçe
e) Dörde
6. Gazetelerin reklam ölçüsü nasıl belirlenir? Kısaca anlatınız.
7.Kampanyasını duyuran bir market için hangi yazılı reklam ortamı daha
fonksiyoneldir? Açıklayınız.
8.THY, first class yolcuları için yeni bir hizmetin duyurusunu yapacaksa reklamını
gazeteye mi, dergiye mi vermeli? Neden?
9.Konya merkezde etli ekmek fırını olan bir esnaf yerel medyaya mı yoksa ulusal
medyaya mı reklamını vermeli? Ne dersiniz?
10.Dergi okurunun daha dikkatli bir okur olması ve uzun süre dergiyi okuyabilmesi
reklamların görünürlüğünü ve etkisini sizce artırır mı?

CEVAPLAR:
1.A

2.E

3.B

4.C 5.D
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6. GÖRSEL-İŞİTSEL REKLAM ORTAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Televizyon
6.2. Radyo
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklam ortamlarında televizyon neden etkilidir?
2. Televizyonlarda yayınlanan reklam türleri nelerdir?
3. Radyo yayınlarındaki reklam türleri nelerdir?
4. Radyoda yayınlanan reklamların avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Görsel-İşitsel Reklam
Ortamları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Televizyon
ve
radyo Televizyon
ve
radyo
reklamları
ayrıntılı
bir reklamlarının avantaj ve
şekilde incelenecektir.
dezavantajları
konusunda
bilgi sahibi olunur.
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Anahtar Kavramlar

Görsel-İşitsel Reklam Ortamları
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Giriş
Reklamcılıkta görsel-işitsel reklam ortamı olarak en sık kullanılan ve en etkili iletişim araçları
televizyon ve radyolardır. Bu bölümde televizyon ve radyonun reklam ortamı olarak nasıl
kullanıldıkları ve etkileri detaylı şekilde incelenmektedir.
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6.1. Televizyon
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerden en çok etkilenen kitle iletişim araçlarının başında
televizyon gelmektedir. Görsel reklam ortamı denildiğinde kuşkusuz ilk aklımıza gelen
televizyonlardır. Özellikle teknolojik gelişmeler sonucu sayılarının ve niteliklerinin artmasıyla
birlikte kitleleri etkileme güçleri de eskiye oranla çok daha artmıştır. İşitsel reklam ortamı da
radyoları temsil etmektedir. Radyo ve televizyonlar hayatımızın büyük bir kısmını işgal
etmekte, kitleler üzerindeki hakimiyetleri de sürekli artmaktadır.
Ülkemiz açısından konuyu değerlendirdiğimizde 1990’lı yılların başına kadar sadece tek
kanallı bir devlet televizyonumuz varken, bugün özel televizyonların açılmasıyla birlikte
onlarca ulusal çapta yayın yapan televizyonumuz olmuş, bunun yanı sıra bölgesel ve yerel
ölçekte yayın yapan televizyonların sayısı yüzlerle ifade edilir olmuştur.
Ayrıca dijital platformlar kurulmuş, reklamverenler için görsel iletişim ortamında reklam
verilebilecek mecraların sayısı ve çeşitliliği artmıştır.
Televizyon son derece etkili bir kitle iletişim aracıdır. Her evde bulunması (günümüzde çoğu
evde artık birden fazla televizyon bulunmaktadır) televizyona kitlelere ulaşabilmesinde
önemli bir üstünlük sağlamaktadır.
Ayrıca televizyon ekranlarında değişik programlar, belgeseller, haberler ve ilgi çekici yayınlar
yapılması toplumun değişik kesimlerini ekran başına toplayabilmekte, farklı yaş ve eğitim
düzeyindeki kişilere hitap edebilmektedir.
Başta bizim ülkemiz olmak üzere çoğu ülkelerde televizyon karşısında geçirilen vakit,
sanıldığından daha fazladır. Bu kadar çok televizyon izlenmesi, reklamverenler için bu ortamı
cazip kılmaktadır. Televizyonlar son yıllarda tematik yayın yapmaya da başlamışlardır.
Örneğin haber ağırlıklı yayın yapan, ya da belgesel yayınlayan, ekonomi konularını detaylı
şekilde ele alan, spor yayını yapan, sağlıkla ilgili yayınlara geniş yer ayıran televizyonların
sayısı artmaktadır. Reklamverenler açısından bu tür tematik yayınlar, doğru hedef kitleye
ulaşabilmek için son derece önemlidir. Sağlık ürünleri satan bir işletmenin reklamını haber
kanalına değil de sağlık kanalına vermesi, hem etkisini artıracaktır hem de toplam reklam
maliyetlerini azaltacaktır.
Reklam ortamı olarak televizyonda şu üç tür reklam yayınlanmaktadır (Kocabaş-Elden,
2009:42):

-Hareketsiz reklam: İçinde hareket unsuru olmayan, yalnızca tek görüntü bulunan ve spiker
tarafından seslendirilen reklamlardır. Hareketsiz reklamın süresi 10 saniyedir.
-Hareketli reklam: İçinde çeşitli görüntülerin, sözün ve müziğin olduğu reklamlardır. Bazı
reklamlarda müzik olmayabilir, bunu reklamın niteliği belirler. Hareketli reklamlar 15
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saniyeden 60 saniyeye kadar hazırlanabilir. Reklamın içinde hareket, müzik, efekt olduğu için
dikkat çekicidir.
Özel tanıtıcı reklam: Kültür, sanat, eğitim ve turizm alanında yerli yapım olarak hazırlanan bu
tür reklamlarda sadece programın başında ve sonunda reklam mesajlarına yer verilir. Özel
tanıtıcı reklamlar en az 10, en çok da 40 dakika olarak hazırlanır.
Televizyonlar uluslar arası çapta yayın yapabildikleri gibi, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde
de yayın yapabilmektedir. Uluslar arası alanda yayın yapabilen (CNN, El Cezire, BBC vb.)
televizyon kanallarına verilen reklamlar ürün satışını hedeflemekten daha çok imaj ve itibar
yönlü reklamlardır. Uluslar arası televizyon kanalları reklam maliyeti olarak en yüksek
maliyetli reklam ortamlarıdır.
Yerel ve bölgesel televizyon kanalları reklamverenlere daha az maliyetle daha çok kişiye
ulaşabilme, doğru hedef kitle üzerinde yoğunlaşabilme imkanı tanımaktadır.
Ulusal kanallarda yayınlanan reklamların etki ettiği kitlelerin başında çocuklar ve kadınlar
gelmektedir. Hem ürün ya da hizmet satışı olsun, hem de kurumu/markayı tanıtmak, imajını
pekiştirmek olsun; her iki alanda da ulusal televizyon kanallarında yayınlanan reklamlar etkili
olmaktadır. Özellikle en çok izlenen dizilerin, haber programlarının içerisinde yayınlanan
reklamlar, prime-time denilen çok sayıda kişinin televizyon izlediği zamanlarda yayınlanan
reklamlar, daha başarılı sonuçlar alabilmektedir.
Televizyon reklamları, kişi başına maliyet açısından bakıldığında, çok da pahalı bir reklam
ortamı değildir.
Ancak televizyon reklamlarının toplam maliyeti yüksektir. Televizyon ağırlıklı bir reklam
kampanyasının da büyük bütçeler gerektirdiği açıktır. Televizyon reklam filminin
hazırlanması, ajans komisyonları, televizyon kanallarına ödenen gösterim ücretleri ciddi
maliyetleri içerir.
Ayrıca televizyon izleyicisi sürekli aynı şeyi izlemekten çabuk sıkıldığı için reklam
filmlerinin sürekli gösterilmesi de mümkün değildir. Yeni filmlerin yapılması gerekir, bu da
maliyetleri artıran başka bir unsurdur.
Öte yandan televizyon reklamlarının bellekte kalma süresi, basılı reklamlar göre, daha azdır.
Bu süreyi artırmak için sık reklam yapılmalı, yapılan reklamın çarpıcı ve dikkat çekici
olmasına özen gösterilmelidir. Programların içerisinde yayınlanan reklamların hangi sırada
yayınlandığı da izleyicinin etkilenmesi açısından önemlidir. İlk sıralarda yayınlanan reklam,
çok kişi tarafından izlendiği ve dikkati çektiği için daha etkili olabilmektedir (Kocabaş-Elden,
2009: 44).

Televizyonun reklam ortamı olarak kullanılmasıyla ilgili olarak üzerinde durulması gereken
bir konu da ortaya çıkan “reklam kirliliği” olgusudur. Televizyonların sayısı hızla artmış,
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buna paralel olarak bu mecraya reklam veren işletmelerin sayısı da çoğalmış ve
televizyonların reklam yayınlama hacimleri büyümüştür.
Bu durum, yayıncılar açısından sevinilecek bir durumdur çünkü onlar gelirlerinin çok büyük
bir kısmını reklamlar aracılığıyla elde etmektedir. İşletme giderlerini karşılamak ve yatırım
yapmak için ihtiyaç duydukları geliri, yayınladıkları reklamlarla karşılamaktadır. Hatta çoğu
televizyon kuruluşu, yayınladıkları reklamlardan ciddi kârlar elde etmektedir.
Elbette edeceklerdir, televizyonlar sonuçta bir ticari işletmedir ve ayakta durabilmeleri için
gelir temin etmeleri zorunludur. (Burada bir başka parantez açıp televizyonların kendi
gelirleriyle ayakta durmalarının niçin önemli olduğu konusunda da bir değerlendirme yapmak
gereklidir. Televizyonlar kitleleri etkileme, yönlendirme gücünü ellerinde tutukları için
mutlaka kendi gelirleriyle ayakta durabilmelidir. Ancak böyle olursa özgür, bağımsız ve
tarafsız yayın yapabilme imkanını elde edebilir. Eğer bunu başaramaz ise; ya siyasal erkin, ya
sermayenin ya da başka güç odaklarının güdümüne girme, onlardan etkilenme tehlikesi ile
karşı karşıya kalır. Kitle iletişim araçlarının en etkililerinden biri olan televizyonun toplumsal
sorumlulukları vardır ve kamu gözcüsü işlevi görmektedir. Öncelikli görevi halkın çıkarlarını
savunmak, kamuoyuna doğruları ve gerçekleri aktarmaktır. Başka bir gücün etkisi altına giren
televizyon kanallarından halkın çıkarlarını savunmasını, kamu gözcülüğü yapmasını
beklemek ise gerçekçi olmayacaktır.)
Televizyonlar sadece maddi kazanç hırsıyla hareket ederlerse, ekranlarını izleyicileri
bıktıracak ölçüde reklama, tanıtıma ayırırlarsa kuşkusuz ortaya çok ciddi bir reklam kirliliği
çıkacaktır. Bu reklam kirliliği karşısında izleyici, kanalın yayınlarından soğuyacak,
yayınlanan haberleri, programları da izlemekten kaçınacaktır. Sonuçta böyle bir durum,
televizyonun etkili bir reklam ortamı olması gücüne zarar verecek; televizyon, çok reklam
yayınlayan ama bu yayınlarından sonuç alamayan, kitleleri etkilemeyi başaramayan bir araç
haline dönüşecektir.
Bugün ülkemizdeki televizyon kanallarının reklam yayınlama anlayışı böyle bir tehlikeyi ne
yazık ki içerisinde barındırmaktadır.
Reklam ortamı olarak televizyonun etki gücüne zarar veren bu durumun düzeltilmesi için hem
kanal yöneticilerine, hem reklam sektörünün kurumlarına hem de reklamverenlere önemli
sorumluluklar düşmektedir.
Ortak bir çabayla televizyonların maddi imkanlarını azaltmayan ama izleyiciyi de
reklamlardan soğutmayan, onları bıkkınlığa sevk etmeyen bir düzenleme pekâlâ yapılabilir.
Bu da tüm tarafların karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için önemli bir adım niteliği
taşıyacaktır.

99

6.2.Radyo
Ülkemiz açısından televizyonlardaki büyük gelişme ve yaygınlaşmanın bir benzerini radyolar
için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Özel televizyonların açılmasına paralel olarak, radyoda devlet
tekeli kırılmış ve kısa sürede çok sayıda özel radyo yayına başlamıştır.
Radyolarda da tematik yayınlar dikkat çekicidir; sadece belirli müzik türleri üzerine yayın
yapan radyolar olduğu gibi, habere, spora, ekonomiye ya da dini ağırlıklı içeriklere geniş yer
veren radyolar da mevcuttur. Bu reklamverenler açısından elbette büyük bir çeşitlilik ve
zenginliktir. Hedef kitleye spesifik olarak ulaşabilme imkanı sunmaktadır.
Radyoların da tıpkı televizyonlarda olduğu gibi ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapma
imkanları vardır. Reklam bütçesinin sunduğu olanaklar çerçevesinde bu üçünden de
yararlanılabilir.
Radyo yayınlarında şu dört tür reklamla karşılaşırız (Kocabaş-Elden, 2009: 40):
-Reklam ve kamu ilanı; Radyo spikeri tarafından okunan reklam duyurusudur.
-Müzikli ve dramatik yapılı reklam; Belirli süreleri kapsayan üniteler halinde kuruluşlar ya da
reklam ajansları tarafından hazırlanan, içerisinde müzik ve dramatik unsurların bulunduğu
reklamlardır.
-Programlı reklam; İçinde eğitici, eğlendirici program bölümüyle birlikte reklamların da
bulunduğu programlardır. Bu reklamları radyo kuruluşları da hazırlayabilir, reklam ajansları
da…
-Özel tanıtıcı reklam programları; Bir ürün ya da hizmetin tanıtılması veya kültür, eğitim,
turizm gibi birtakım hizmetler için hazırlanmış olan programlardır.
Reklam mesajının hedef kitleye hemen ulaştırılabilmesi açısından radyo önemli bir avantaja
sahiptir. Güncel olaylarla ilgili hazırlanan reklam mesajlarında radyo çok uygun bir reklam
ortamıdır.
Radyo hem reklamveren hem de tüketiciler açısından maliyeti düşük bir reklam ortamıdır.
Sürekli gazete-dergi alma imkanı olmayan kişiler, edindikleri bir radyo ile uzun yıllar müzik
dinleyebilir, siyasi, ekonomik, kültürel gelişmelerden haberdar olabilir, aynı zamanda
reklamları dinleyerek yeni çıkan ürünlerden, indirimlerden, çeşitli fırsatlardan haberdar
olabilir.
Radyo yayınlarının günün her saatinde ve her yerden dinlenebilir olması da radyonun reklam
ortamı olarak kullanılmasında önemli bir avantaj sunmaktadır. Ayrıca radyo, dinleyicilerin
katılımına açık bir kitle iletişim aracıdır. Bu da hedef kitle ile etkileşim kurmak, daha
yakından tanımak için önemli bir ayrıcalıktır (Kocabaş-Elden, 2009: 41)
Kuşkusuz her reklam ortamının kendine has özellikleri vardır.
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Örneğin televizyon için hazırlanan bir reklamı radyoda olduğu gibi yayınlamak doğru bir
yöntem değildir. Televizyon hem görsel hem işitsel bir araçtır ve televizyon için bu
niteliklerin birlikte kullanıldığı reklam hazırlamak doğru olanıdır.
Radyo da işitsel niteliği ön plana çıkan, görselliği olmayan bir kitle iletişim aracıdır. Radyo
eğer reklam ortamı olarak kullanılacak ise hazırlanacak reklamın radyonun niteliklerine
uygun hazırlanması, hedef kitleye ulaşılması açısından önem taşımaktadır.
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UYGULAMALAR
Farklı konseptlerde yayın yapan radyo kanalları belirlenerek bu radyo kanallarında çıkan
reklamların tasniflerini yapmak yararlı olacaktır. Hangi saat aralıkların en fazla ve az reklam
yayınladığı, bu reklamların hangi markalara ait olduğuna dair bir çalışma gerçekleştirilebilir.
Ayrıca kamu spotlarının yayınladığı radyo kanalları da tespit edilebilir.
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UYGULAMA SORULARI
1. Televizyon reklamlarının maliyetleri neden yüksektir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Görsel-işitsel reklam ortamlarından televizyon ve radyo, etkili kullanıldıklarında mesajın
hedef kitleye ulaştırılmasında stratejik öneme sahiptir. Her ne kadar internet v sosyal medya
hızla gelişse de, televizyon ve radyo önemi korumakta, etkisini sürdürmektedir. Ancak bu
ortamların sosyal medyaya göre pahalı olması, olumsuz bir unsur olarak değerlendirilmelidir.
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BÖLÜM SORULARI
1. İçinde hareket unsuru olmayan, yalnızca tek görüntü bulunan ve spiker tarafından
seslendirilen reklamlara ne ad verilir?
a) Donuk reklam
b) Basın ilan
c) Aktif reklam
d) Sesli reklam
e) Hareketsiz reklam
2. Özel tanıcı reklamlar ençok kaç dakika olarak hazırlanır?
a) 10
b) 40
c) 15
d) 60
e) 90
3. Reklam ortamı olarak yerel televizyon kanallarının en önemli avantajı nedir?
a) Yaygınlık
b) Düşük maliyet
c) Etkililik
d) Görsellik
e) Büyüklük
4. Hangi tür reklam mesajları radyo için daha uygundur?
a) Sanatsal
b) Sportif
c) Kültürel
d) Güncel
e) Bilimsel
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5. Aşağıdakilerden hangisi görsel reklam ortamıdır?
a) Açıkhava
b) İnternet
c) Televizyon
d) Radyo
e) Gazete
6. Radyoda yer alan reklam ve kamu ilanını tanımlayınız.
7.TV’deki hareketsiz reklamın özelliklerini anlatınız.
8.TV’deki özel tanıtıcı reklamın özelliklerini anlatınız.
9.Radyodaki müzikli ve dramatik yapılı reklamların özelliklerini anlatınız.
10.Radyodaki programlı reklamın özelliklerini anlatınız.

CEVAPLAR:
1.E

2.B

3.B

4.D 5.C
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7. DIŞ MEKAN VE DİĞER REKLAM ORTAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7.1. Dış Mekan Reklam Ortamları
7.1.1. Açık Hava Reklamları (Outdoor)
7.1.2. Afiş, Panolar (Billboard)
7.1.3. Mobil Ortamlar
7.2. Diğer Reklam Ortamları
7.2.1. Satış Yerinde Reklam
7.2.2. Postalama ve Elden Dağıtım
7.2.3. Ağızdan Ağıza Reklam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Dış mekan reklam ortamlarını sıralayınız.
2. Satış yerinde reklam nedir, en çok nerelerde rastlanır anlatınız.
3. Postalama yöntemi en çok hangi sektörlerde uygulanır, nedenini açıklayınız.
4. Açık hava reklamlarının özellikleri nelerdir? Açık hava reklam araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dış
Mekan
Ortamları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Reklam Dış Mekan ve Diğer reklam Dış
mekan
reklam
ortamları ayrıntılı şekilde ortamlarına yönelik teorik ve
incelenecektir.
uygulama bilgisine sahip
olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Dış Mekan ve Diğer Reklam Ortamları
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Giriş
Bu bölümde yazılı ve görsel işitsel reklam ortamları dışında kalan reklam ortamları
incelenmiştir. Bu reklam ortamlarının başında dış mekan reklam ortamları gelmektedir.
Ayrıca satış yerinde reklam, postalama ve elden dağıtım, ağızdan ağıza reklam da bu bölüm
içinde ele alınan diğer reklam ortamlarıdır.

.
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7.1. DIŞ MEKAN REKLAM ORTAMLARI
Kile iletişim araçlarının dışındaki reklam ortamlarında da son yıllarda ciddi gelişmeler
kaydedilmiştir. Özellikle büyükşehirlerde dış mekan reklamcılığı aracılığıyla hedef kitleye
ulaşmada önemli başarılar elde edilmiştir. Şehirlerde dış mekan reklamcılığına uygun
düzenlemelerin yapılması ve trafik sorunu gibi etkenler, açıkhava reklamlarını, billboard’ları
ve mobil ortamları öne çıkartmıştır.

7.1.1. Açıkhava reklamları (Outdoor)
Afiş, poster, balon, duvar, elektronik tabela gibi birçok reklam aracını içine alan açıkhava
reklam araçları, sabit veya hareketli şekilde bulunabilir. Sabit olan açıkhava reklamları
arasında; duvar afişlerini, gerçek boyutlu karton adamları, çatı panolarını, duvarları kaplayan
vinil perdeleri, cephe giydirmelerini, kioksları ve büyük duvar projeksiyonlarını sayabiliriz.
Hareketli olan açıkhava reklamları arasında da; balonlar, uçak arkasına bağlanan ve mesaj
içeren bayraklar, stadyum panoları, taksi üstü ürün maskotları vs. vardır (Babacan, 2008:
231).
Açıkhava reklamlarının en önemli özelliği büyük boyutlu olmasıdır. Bu nedenle kolayca
görülebilir. Açıkhava reklamlarında kısa, özlü ve kolay anlaşılır mesajların verilmesi gerekir.
Ayrıntıya girmek mümkün değildir.
Açıkhava reklamlarında son yıllarda teknolojinin de yardımıyla önemli gelişmeler
gözlenmekte, sıklıkla özgün niteliği yüksek, çarpıcı, dikkatleri üzerine toplamayı başarabilen
uygulamalarla karşılaşılmaktadır.
Herhangi bir gazete ya da televizyonda yapma imkanı bulunmayan reklamların dış
mekanlarda yapılabilmesi, bu tür reklam ortamlarını öne çıkartmaktadır. Dış mekan
reklamlarının etkisi elbette ulusal düzeyde çok fazla değildir ama bulunulan şehirde
ürünü/markayı öne çıkartabilecek, dikkat çekmeyi başarabilecek niteliktedir.

7.1.2. Afiş – Panolar (Billboard)
Afiş-panolar, yaygın kullanılan adıyla billboardlar, ülkemizde son yıllarda büyük şehirlerin
sokaklarını süslemekte ve giderek önemli bir reklam ortamı haline gelmektedir.
Büyük boyutlarıyla dikkat çeken afiş-panolar, duyuru amaçlı kullanılabileceği gibi ilk defa
piyasaya sürülecek bir ürün ya da hizmetin tanıtımı için de kullanılabilir. Etkisi doğal olarak
yereldir ama reklam ortamı olarak billboardların sayısı arttıkça etkisi de buna paralel olarak
artacaktır.
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Billboardlarda kullanılan renk, başlık ve grafik düzenlemesi mesajın kısa sürede
anlaşılabilmesine yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir.

7.1.3. Mobil ortamlar
Mobil ortamlar, toplu ulaşım araçlarını bir reklam aracı olarak değerlendirme esasına
dayanmaktadır. Özellikle tren ve otobüslerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yolculuk
boyunca reklamın başka reklamlarla aynı anda görülememesi ve aynı ortamda kalma
zorunluluğu, mobil reklam ortamlarını ucuz ama etkili bir araç olarak öne çıkartmaktadır
(Babacan, 2008: 238).
Kuşkusuz her ürün ya da hizmet mobil reklam ortamı için uygun olmayabilir. Daha çok geniş
halk kitlelerine hitap eden ürünlerin ve hizmetlerin hedef kitlelerine ulaşmak için tercih
edebileceği bir reklam ortamı olabilir.
Kullanılan toplu taşıma aracı ile kitlenin satın alma gücü arasında da bir ilişki kurulabilir.
Örneğin taksiye binen insanların gelir düzeyinin daha iyi olduğu değerlendirilerek, taksi
müşterilerini hedefleyen bir reklam stratejisi geliştirilebilir.

Mobil araçlar üzerinde özgün tasarımlarla, rengarenk reklamların yer alması kuşkusuz çok
dikkat çekici ve sempatiktir. Sadece satış amaçlı değil, ürün ve kurum imajı için de mobil
reklam ortamları rahatlıkla kullanılabilir.

7.2. DİĞER REKLAM ORTAMLARI

7.2.1. Satış yerinde reklam
Günümüzde sık kullanılan reklam ortamlarından biri olan satış yerinde reklama en çok büyük
marketlerde ve alışveriş merkezlerinde rastlanmaktadır. Pek çok ürünün yer aldığı ve hemen
hemen aynı fiyattan satıldığı büyük marketlerde tüketici tercih yaparken doğal olarak
zorlanmaktadır.
Satış yerinde yapılan reklamlar, tüketicinin satın alma kararını vermede kolaylaştırıcı rol
oynamaktadır. Özellikle satış elemanı aracılığıyla yapılan bu reklam ve tanıtım
etkinliklerinde, ürün ile ilgili tüm ayrıntılar tüketiciye anında sunulmakta, diğer ürünlerden
farklılaşan yanları da belirtilmektedir.
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Hatta arzu eden tüketiciler markette ürünü tadabilmekte, böylece satın alma kararlarını
oluşturabilmektedir. Satış yerinde yapılan reklamlarda ilgi çekici görsellerin, ürün ile ilgili
bilgi veren broşürlerin, tüketiciye yardımcı olacak malzemelerin bulunması da satın alma
kararını olumlu etkileyecektir.

7.2.2. Postalama ve elden dağıtım
Ürün kataloğu, tanıtım kitapçığı, föy gibi reklam araçlarının alıcı olabilecek kişi ya da
kurumların adreslerine postalanmasını içeren bu yöntem, aslında bir doğrudan pazarlama
yöntemidir.
Eski bir uygulama olan doğrudan pazarlama, satıcıların alıcılara yönelik, arada herhangi bir
aracı olmadan gerçekleştirdiği etkileşimli bir pazarlama çabasıdır. Bu yöntemde satıcı ile
hedef kitle birbiriyle doğrudan iletişim kurabilmektedir.
Doğrudan postalama yöntemi, üretici veya hizmet sağlayan firma ile hedef kitle arasında
bağlantı kurulmasını sağlar. Hedefe doğrudan ulaşan reklam ortamlarından biri olan
postalama yönteminin etkinliği, sahip olunan isim listelerinin ve kişisel düzeyde demografik
bilgilerin zenginliğine bağlıdır.
Postalama yöntemi aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerin veri tabanını oluşturmaya
da yardımcı olur. Postalama yöntemi ağırlıklı olarak eğitim, otomotiv, gıda, sağlık ve turizm
sektörlerinde kullanılmaktadır. Başarılı şekilde uygulandığında potansiyel müşterilere
ulaşmak için etkili bir yöntem olarak değerlendirilebilir (Elden, 2009:244).
Postalama yöntemi uygulanmadığında ise elden dağıtım yöntemiyle hedef kitlelere ulaşmak
mümkündür. Kalabalık ve merkezi yerlerde bir dağıtıcı aracılığıyla ürün ya da hizmeti tanıtan
broşürler, kataloglar, el ilanları dağıtılabilir. Yine bu basılı malzemeler ev ve işyerlerinin
kapılarına da bırakılarak tanıtım yapmak mümkündür. Reklam ortamı olarak elden dağıtıma
çoğunlukla zaman ve mekan kısıtlamasının fazla olduğu anlarda satışı özendirici unsur olarak
başvurulabilir (Babacan, 2008:251).

7.2.3. Ağızdan ağza reklam
Çağımızda tüketiciler bir ürün ya da hizmeti daha önce kullanan kişilerin deneyimlerine,
görüşlerine, kanaatlerine büyük önem vermektedir. Kullandığı bir ürün hakkındaki olumlu
kanaatini komşusuna ya da yakınına aktaran bireyler, onların da aynı ürünü kullanmaları
konusunda teşvik edeci bir rol oynamaktadır.
Bu tür deneyimler, çoğu tüketici için reklamlardan daha ikna edeci olabilmektedir. Reklama
yönelik kimi kaygıları bulunan ve kendisine gerçek bilgilerin verilmediğinden endişe duyan
tüketiciler, komşusunun ya da yakınının kullanarak tecrübe ettiği bilgilere güven duymakta ve
ikna olmaktadır.
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Ağızdan ağıza yayılarak ürün ya da hizmet hakkında olumlu bir imaj oluşturan ve satın alma
kararını etkileyen böyle bir reklam ortamı, kuşkusuz her firma için önemli bir fırsattır. Bu
fırsatın oluşmasına firmaların da yapacağı katkılar vardır. Örneğin ürünlerinin toplumu
etkileme gücüne sahip kişilerin kullanmasını sağlayabilirler, bu insanların ürünlerinden söz
etmesini temin edebilirler. Çalışanlar da ağızdan ağıza reklam ortamı için önemli bir
kaynaktır. Firmalar bu kaynağı da etkili bir şekilde kullanmayı düşünmelidir (Babacan,
2008:252).
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UYGULAMALAR
Yaşadığınız şehrin çeşitli yerlerindeki açık hava reklamlarının fotoğraflarını çekin ve ders
kapsamında öğrendiğiniz kavramların ve bilgilerin bu reklamlardaki konumu tespit ediniz.

117

UYGULAMA SORULARI
1. Mobil reklam araçları neleridir? Hangi ürün/hizmet bu reklam ortamları için uygundur,
örnek veriniz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti.
Açıkhava reklamcılığı günümüzde giderek daha önemli hale gelmekte ve etkisi de
artmaktadır. Kitle iletişim araçlarına ayrıca bir alternatif oluşturan ve “görülme” imkanı daha
fazla olan açıkhava reklamları, etkili kullanıldığında başarılı sonuçlar alabilmek için önemli
bir mecradır. Mobil reklamcılık, postalama, elden dağıtım gibi reklam ortamları da kendine
özgü nitelikler taşımaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Toplu ulaşım araçlarının reklam ortamı olarak değerlendirilmesine ne ad verilir?
a) Hareketli reklamcılık
b) Mobil reklamcılık
c) Sanal reklamcılık
d) Billboard
e) Pano
2. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken afiş-panolar en çok hangi amaçla kullanılmaktadır?
a) Duyuru
b) Satış
c) Promosyon
d) Halkla ilişkiler
e) Tutundurma
3. Kullandığı bir ürün hakkındaki olumlu kanaatini komşusuna ya da yakınına aktaran
bireyler, onların da aynı ürünü kullanmaları konusunda teşvik edeci bir rol
oynamaktadır. Bu tür reklama ne ad verilmektedir?
a) Tecrübeye dayalı reklam
b) Deneyim paylaşımı
c) Ağızdan ağıza reklam
d) Sanal reklam
e) Kulaktan kulağa reklam
4. Açıkhava reklamlarının en büyük özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dikkat çekmesi
b) İlgi uyandırması
c) Estetik olması
d) Görsel olması
e) Büyük boyutlu olması
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5.Ürün kataloğu, tanıtım kitapçığı, föy gibi reklam araçlarının alıcı olabilecek kişi ya da
kurumların adreslerine postalanmasını içeren postalama ve elden dağıtım için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Doğrudan pazarlama yöntemidir
b) Etkili değildir
c) Maliyeti yüksektir
d) Tek başına kullanılamaz
e) Tutundurmaya katkısı yoktur

6.Satış yerinde reklam hakkında özet bilgi veriniz.
7.Billboardlarda kullanılan renk ve tasarımın mesajın anlaşılmasındaki katkısını
anlatınız.
8.Oturduğunuz şehirde/ilçede en çok hangi markaların Açıkhava reklamları var?
İnceleyiniz.
9.Hangi ürün ve hizmetler mobil reklam ortamları için daha uygun olabilir? Araştırınız.
10. İlk defa piyasaya çıkacak bir ürün için sizce Açıkhava reklam ortamı mı daha
uygundur, yoksa dergi mi? Tartışınız.

CEVAPLAR:
1.B
2.A
3.C
4.E
5.A
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8. İNTERNET REKLAMCILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Reklam Alanı Olarak İnternet
8.1.1. İnternetin Tercih Edilme Nedenleri
8.1.2. İnternet Reklamcılığının Dezavantajları
8.2. Elektronik Posta Üzerinden Reklam
8.3. Bloglar Üzerinden Reklam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Web sitelerinin reklam aracı olarak kullanılması kurumlara iletişim açısından ne sağlar?
2.Reklamverenler hangi nedenlerden dolayı interneti tercih etmektedir?
3.İnternet reklamcılığının dezavantajları nelerdir?
4.Elektronik posta üzerinden yapılan reklamların avantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnternet Reklamcılığı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Reklam alanı olarak internet Reklam
ortamlarından
avantaj
ve
ayrıntılı
şekilde internetin
incelenecektir
dezavantajları
konusunda
bilgi sahibi olunur.
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Anahtar Kavramlar

İnternet Reklamcılığı
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Giriş
İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık yaygın olarak kullanılmaya başlanan
internette reklamları nasıl yapıldığı, etkilerinin neler olduğu ve başarılı reklam yapabilmek
için nelere dikkat edilmesi gerektiği bu bölümde ele alınmaktadır.
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8.1.REKLAM ORTAMI OLARAK İNTERNET
Bir reklam ortamı olarak internet günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Ya internetteki web siteleri reklam aracı olarak kullanılmakta, ya web sayfalarına reklam
verilmekte, ya da elektronik posta yoluyla reklam yapılmaktadır.
Web sitelerinin reklam aracı olarak kullanılması; çeşitli kurumların sahip oldukları web
siteleri aracılığıyla kurum ve ürün bazında tanıtımlarını yapmalarını kapsamaktadır. Kurumlar
bu yolla tanıtım yaparlarken hedef kitleleri ile çift yönlü bir iletişim kurarlar. İnternette
yayınlanan reklamlar aracılığıyla kurumlar; imajlarını hedef kitlelere aktarırlar, ürün ya da
hizmetlerinin tanıtımını yaparlar, satışlarını gerçekleştirebilirler, satış sonrası hizmetleri
verebilirler. Web sayfasının zaman kısıtlamasının olmaması, günün her saatinde açık olması,
uluslar arası pazarlara açılabilme imkanı sunması, internette yayınlanan reklamların en önemli
avantajlarını oluşturmaktadır.
Bir diğer reklam türü de, kurumsal imaj, marka ve hedef kitleyle örtüşen diğer web sitelerine
bedeli karşılığında reklam verilmesini içeren uygulamalardır. Bant reklamlar, ekran
koruyucular, kenar çerçeveleri, profil reklamlar, içerik sponsorlukları ve advertorials modeli
bu tür reklamlar örnek olarak verilebilir (Uraltaş, 2010:154-155).

8.1.1. İnternetin tercih edilme nedenleri
İnternetin reklamverenler tarafından tercih edilmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir
(Kotler, 2000:299) :
-Araştırma yapmak,
-Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek, müşteriye destek sağlamak,
-Tartışma forumları sunmak,
-Eğitim vermek,
-İnternet üzerinden online olarak alım ve satım yapmak,
-İnternet üzerinden online müzayede yapmak, mübadele imkanı sunmak.
İnternetin reklam ortamı olarak kullanılmasının önemli avantajları vardır. Onları da şöyle
özetleyebiliriz (Elden-Ulukök-Yeygel, 2005:439) :
-İnternet üzerinden ürün tanıtım ve satışları 365 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak
yapılabilir. Bu durum, tüketiciye ulaşmada büyük bir güçtür. Bu güç, işletmelere tüketiciye
ulaşmada kolaylık sağlar, hedef kitle hakkında detaylı bilgiler edinme imkanı verir. Hedef
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kitle hakkında ayrıntılı bilgi elde eden işletmeler veri tabanları oluşturabilir, böylece spesifik
hedef kitlelere ulaşılabilir.
-Hedef kitle ile kurulan karşılıklı iletişim sayesinde reklamın etkileri ölçülebilir, kaç kişiye
ulaşıldığı öğrenilebilir. Bunun için de ek bir maliyet ödenmesi gerekmez.
-İnternette her şey elektronik ortamda gerçekleştiği için ürün satışı yapıldığında bile
maliyetlerin çoğunu aşağı çekmek mümkündür. İnternet bu açıdan ucuz bir reklam ortamıdır.
-İnternet çoklu medya uygulamaları için destek sağlar. Resimler, metinler, sesler ve hareketli
görüntülerin aktarımına imkan tanır. Kısaca, gazete, televizyon, radyo ve derginin sahip
olduğu imkanların tümüne internet de sahiptir. İnternet; ses, görüntü ve yazıyı etkileşimli bir
şekilde birleştirebilir, bu birliktelikten etkili sonuçlar doğurabilir. İnternet yaratıcı düşüncelere
çok açık bir mecradır. Reklamcılar için internet; özgün, yaratıcı ve farklı fikirlerini rahatlıkla
hayata geçirebilecekleri, hedef kitlenin dikkatini çekebilecekleri bir ortamdır.
-İnternetin hızlı güncellenmesi de önemli bir avantajdır. Herhangi bir yeni bilgi ilave
edileceğinde ya da bir yanlış düzeltilmek istendiğinde anında müdahale edilebilir. Bunun için
ek bir maliyet de ödenmez.
-Reklam mesajı kişiselleştirilerek hedef kitleye ulaştırılabilir. Böylece dikkat çekme ve ikna
sürecine katkı sağlanır.
-İnternet ortamında yapılan reklamlarda, televizyon, gazete ve dergilerde olduğu gibi rakip
reklamlar tarafından bölünme sorunu yoktur. Görsel medyada karşılaşılan zaman sorunu ise
internet ortamı için söz konusu değildir.

8.1.2.

İnternet Reklamcılığının Dezavantajları

İnternet reklamcılığının kendine özgü birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Onları da şu
şekilde sıralayabiliriz (Elden-Ulukök-Yeygel, 2005:440) :
-İnternet diğer kitle iletişim araçları kadar (televizyon, radyo, gazete vb.) henüz yaygın olarak
kullanılmamaktadır. Kullanımı hızla artmasına rağmen internet üzerinden verilen reklamların
etkisinin sınırlı olacağı bilinmelidir.
-Özellikle elektronik posta ile iletilen reklam mesajları, bu mesajları almak istemeyen kişilere
de gidebilmektedir. Bu da internet reklamlarına karşı bir tepki ve güvensizlik
oluşturabilmektedir.
-Reklam sektörü internet mecrasının sunduğu imkan ve fırsatları yeni yeni keşfetmektedir.
Dolayısıyla diğer kitle iletişim araçları gibi etkin ve verimli kullanılması zaman alacaktır.
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Bu ve benzeri birtakım dezavantajlarına rağmen internet mecrası, reklamverenler için çok
stratejik bir değer taşımakta, etkin olarak kullanıldığında kısa sürede, az maliyetle başarılı
sonuçların alınması mümkün olmaktadır.
Kuşkusuz internet mecrası için hazırlanan reklamlar, diğer kitle iletişim araçları için
hazırlanan reklamlardan farklı olmalıdır. Öncelikle internet kullanıcılarının kimler olduğu iyi
analiz edilmeli, reklamı yapılacak ürün ya da hizmetin hedef kitlesi doğru belirlenmelidir.
İnternet kullanım alışkanlıklarının analizi, hedef kitlenin belirlenmesinde yol gösterici bir
niteliğe sahiptir.
İnternet üzerinden ulaşılmak istenilen hedef kitle, diğer kitle iletişim araçlarıyla ulaşılan hedef
kitle ile aynı mı, yoksa farklı bir hedef kitleye mi ulaşılmak isteniyor, bu soruya da yola
çıkmadan önce cevap aranmalıdır. Eğer farklı bir hedef kitle hedefleniyorsa, bu hedef kitlenin
diğer kitleden farklılıkları da ortaya konulmalı, buna göre bir strateji belirlenmelidir. İnternet
kullanım ölçümleriyle ilgili bilimsel çalışmalar geliştikçe, reklamcıların interneti kullanma
öncelikleri ve istekleri de artacaktır. Çünkü ölçümlerden çıkan sonuçlarla daha sağlıklı hedef
kitleler belirlenebilecek, reklamların başarıları artacaktır.

8.2. ELEKTRONİK POSTA ÜZERİNDEN REKLAM
Elektronik posta, internet ile birlikte hayatımıza girdi ve pek çok eski alışkanlığın da yerini
aldı. Elektronik posta (e-mail) hesabı ile haberleşmeye başladık, gönderilerimizi e-mail
üzerinden iletiyoruz. Hayatımıza böylesine giren elektronik posta, aynı zamanda sıkça
kullanılan bir reklam ortamı haline de gelmeye başladı.
Pek çok şirket, kurum, kuruluş yeni bir ürün ya da hizmet tanıtımı için internet altyapısını
kullanarak elektronik posta adreslerine ileti göndermektedir. Böyle bir yöntem maliyet
açısından çok ucuzdur ama etkili olduğu tartışmalıdır. Çünkü bu tür elektronik iletilerin sayısı
son yıllarda hızla artmış, insanlara bıkkınlık verecek düzeye ulaşmıştır. Daha önceleri
insanların açıp baktığı, belki de ilgilendiği bu tür mesajlar artık çeşitli programlarla
engellenmeye çalışılmakta ya da hiç okunmadan çöpe atılmaktadır.
Hedef kitleyi bıktırmadan, dengeli bir biçimde yapılacak elektronik posta yoluyla mesaj
iletme yöntemi, az maliyetle çok sayıda kişiye ulaşabilme imkanı sunduğu için önemli bir
ortam olarak değerlendirilmelidir.

8.3.BLOGLAR ÜZERİNDEN REKLAM
İnternetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte hayatımıza hızla giren kavramlardan biri de
bloglardır. İnternet üzerinde kişi ya da kurumların açtıkları kişisel sayfalara verilen isim olan
blog, sıcak ve sempatik bir ilişki kurmada önemli bir rol oynamaktadır.
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Kurumlar, ürün ya da hizmetlerini tanıttıkları kurumsal web sayfaları olmasına rağmen aynı
zamanda blog da açmayı tercih etmekte, bloglar aracılığıyla hedef kitleleriyle daha sıcak,
resmiyetten uzak bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır.
Bloglarda kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilerin dışında değişik bilgilere, tecrübelere,
soru ve cevaplara yer verilerek hedef kitle ile etkileşimli bir iletişim kurulmaktadır.
Bloglar üzerinden yürütülen iletişim süreci hedef kitlenin daha çok duygularına seslenmeyi
hedeflemektedir.
Bloglarda yazılıp çizilen her şey ürün ya da hizmete dolaylı yoldan hizmet etmekte, satışı
artırmayı ve imajı pekiştirmeyi amaçlamaktadır.
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UYGULAMALAR
İnternetin oluşturduğu yeni reklam mecralarının mukayese edilebilmesi adına bir marka
belirlenerek aynı markanın televizyon reklamları ile internet üzerinden yapılan reklamlarını
biçim ve içerik anlamında karşılaştırın.
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UYGULAMA SORULARI
1. Bloglar üzerinden reklam yapmanın yararları nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İnternet, reklamcılığa çok önemli fırsatlar ve yenilikler sunmaktadır. Bunların bilinmesi hem
satışların artırılmasında hem de kurumsal imajın ve itibarın pekiştirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi reklam verenlerin interneti tercih etme nedenleri
arasında yer almaz?
A) İnternet üzerinden online olarak alım ve satım yapmak
B) Tartışma forumları sunmak
C) Eğitim vermek
D) Ucuz olmak
E) Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek, müşteriye destek sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi internet reklamcılığının avantajları arasındadır?
A) E-postaların istenmeyen kişilere de gönderilmesi
B) Etkin ve hızlı kullanım
C) Ucuz olması
D) Yaygın kullanım
E) Sınırlı etki
3. Aşağıdakilerden hangisi internet reklamcılığının dezavantajları arasında yer
almaz?
A) Tepki ve güvensizlik oluşturması
B) Özgün bir ortam olması
C) Yaygın kullanılmıyor olması
D) Etkilerinin sınırlı olması
E) E-postaların istenmeyen kişilere de gönderilmesi
4. Aşağıdakilerden hangisi elektronik posta üzerinden reklamların avantajlarından
biridir?
A) Bıkkınlık verecek düzeye ulaşmış olması
B) Düşük maliyetli olması
C) Son yıllarda çok fazla kullanılıyor olması
D) Etkili olması
E) Geribildirimin olması
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5) Aşağıdakilerden hangisi bloglar üzerinden reklamların avantajlarından biri
değildir?
A) Resmi ilişkiler kurması
B) Geribildirim olması
C) Ürünün imajını pekiştirmesi
D) Satış artırması
E) Sıcak ilişkiler kurması

6.Bloglar üzerinden yürütülen iletişim süreci hedef kitlenin daha çok hangi
özelliğine seslenmeyi hedeflemektedir?
7.İnterneti reklam mecrası olarak gazetelerden ayıran nitelikleri nelerdir?
8.İnternet reklamcılığında güven unsurunun neden önemli olduğunu açıklayınız.
9.İnternet reklamcılığında reklam mesajını kişiselleştirmek mümkündür.
Kişiselleştirmenin markaya sağladığı yararlar neler olabilir? Araştırınız.
10. Elektronik posta ile reklam yapılmasının sakıncaları neler olabilir? Açıklayınız.

CEVAPLAR
1.D 2.C 3.B. 4.B 5.A

136

9. STRATEJİK İLETİŞİM UNSURU OLARAK REKLAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Reklamın Stratejik Değeri
9.2. Reklam Kampanyası Kavramı ve Önemi
9.2.1. Kampanya Öncesi Hazırlık Aşaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Reklamın stratejik değeri” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
2. “Reklamdan tek başına çok şey beklemek doğru olmaz.” cümlesini açıklayınız.
3. “Reklam kampanyası” kavramını açıklayınız.
4. İletişimin süreklilik taşıması, reklamın başarısı için neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Stratejik İletişim
Olarak Reklam

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Unsuru Reklamın stratejik değeri ele Stratejik
olarak
reklam
alınacaktır.
kampanyalarının önemi ve
hazırlık aşamasına yönelik
teorik bilgiye sahip olunur.
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Anahtar Kavramlar

Reklamın Stratejik Değeri
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Giriş
Reklam, stratejik değeri olan bir iletişim yöntemidir. Bu stratejik değerin çok iyi yönetilmesi,
etkili sonuçlar alabilmek için zorunludur. Bu bölümde reklamın stratejik değerinin nasıl
yönetilmesi gerektiği incelenmektedir.
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9.1.REKLAMIN STRATEJİK DEĞERİ
Bir iletişim süreci olan reklam, seçilmiş hedef kitleleri reklamı yapılan ürün ya da hizmet
hakkında bilgilendirerek, onların tutum ve davranışlarını arzu edilen yönde ise güçlendirmeyi;
tersi yönde ise bunu değiştirmeyi ya da amaçlanan yeni bir tutum veya davranış oluşturmayı
hedeflemektedir (Yüksel, 1994: 161). Bu nedenle reklamın stratejik bir değeri vardır. Bu
değerin çok iyi yönetilmesi gerekir.
Reklamın stratejik değeri yönetilirken; reklamın hedef kitle üzerindeki iletişim etkisi, reklam
mesajının yapısı ve reklamın diğer pazarlama unsurları ile etkileşimi mutlaka göz önüne
alınmalıdır. Reklam belirlenen doğru stratejiler, yapılan orijinal, ilgi çekici, dikkati toplayıcı
özgün çalışmalar ve kaliteli yapımlar ile sonuçta tüketicinin satın olma davranışında belli
değişiklikler yapabilir. Bu değişikliklerin boyutu ve sürekliliği ise; reklamın diğer pazarlama
iletişimi unsurları ile uyumu ve desteklenmesi ile tüketicinin satın almaya teşvik edildiği mal
ya da hizmetten yeterli tatmini elde etmesine bağlıdır (Göksel-Kocabaş-Elden,1997:165).
Reklamı tek başına düşünmek ve sadece reklamdan çok şey beklemek gerçekçi değildir.
Reklam yönetimini; pazarlama iletişimi öğeleri olan halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel
satış, ürün, fiyat, ambalaj ve dağıtım ile birlikte bütünsellik içinde değerlendirmek daha doğru
bir yoldur. Reklamın stratejik gücü de zaten bütünleşik pazarlama iletişimi vizyonu doğru bir
şekilde ortaya konulduğunda daha iyi anlaşılmakta, reklam, diğer pazarlama unsurlarıyla ne
kadar uyumlu hale getirilirse etkisi o oranda artmaktadır.
Reklam mesajları hedef kitleye aktarılırken bunun belirli bir form içerisinde yapılması,
stratejik şekilde planlanması, diğer iletişim unsurlarıyla ilişkisinin doğru kurulması gereklidir.
Reklam kampanyası; reklamın stratejik önemini ortaya çıkartan, hedef kitleye verilmek
istenilen mesajları en etkili şekilde ulaştırmaya zemin hazırlayan bir ortamdır.
Reklam kampanyasında pek çok değişken vardır; hazırlanacak mesajdan, bu mesajın hangi
iletişim araçlarıyla hedef kitleye ulaştırılacağına, bütçenin belirlenmesinden uygulamaya,
uygulamanın ölçülmesine kadar farklı alanlarda çalışma yapılması gereklidir. Belirli bir plan
dahilinde yapılacak tüm bu çalışmalar, reklamın mesajının hedef kitleye en etkili şekilde
ulaştırılmasını amaçlamaktadır.
Reklam kampanyası aynı zamanda stratejik bir iletişim sürecidir. Bu sürecin etkili
yönetilmesi, başarılı sonuçlar alınması için zorunludur.
Şimdi reklam kampanyası kavramına daha yakından bakabilir, kampanya planlamasının
ayrıntılarına girebilir, kampanya süreçlerini detaylı şekilde inceleyebiliriz.
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9.2.REKLAM KAMPANYASI KAVRAMI VE ÖNEMİ
Kampanya olgusu, pazarlama ve pazarlama iletişiminin tüm unsurları için söz konusudur.
Kampanya; belirli bir süreyi kapsayan bir dönemde belli bir amacı yerine getirmek için
sistemli olarak bir araya gelen uzmanlardan oluşan bir ekibin, stratejik olarak belirlenen bir
harekat planı çerçevesinde gerçekleştirdikleri aktiviteler bütünüdür. Pek çok konuda
kampanya düzenlenebilir; halkla ilişkiler kampanyası, pazarlama kampanyası, siyasal
kampanya, sosyal sorumluluk kampanyası gibi… Bu anlamda kampanya kavramı çok geniş
bir perspektife sahiptir. Reklam kampanyası ise genel kampanya kavramının tanımında yer
alan belli bir sürede, belli bir amacı gerçekleştirmek yönünde gösterilen çabalar bütünü olarak
ifade edilebilir (Elden, 2009:302).
Kampanya; spesifik bir konuda, mevcut durum analizini yaptıktan sonra belli stratejiler ve
amaçlar doğrultusunda birden çok eylemi planlamaya, uygulamaya ve son aşamada da
bunların kontrolünün yapılmasına dayanan çok aşamalı bir süreçtir. Bu çerçevede reklam
kampanyaları; yapılacak reklam çalışmalarında hangi ihtiyaçların işleneceğini, reklam
içeriğinin nasıl olacağını, pazarlama ve reklam araştırmalarının verilerine göre reklam
hedeflerine uygun alınacak stratejik kararları, taktiksel yürütmeleri ve reklam etkinliğinin
ölçülmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Reklam kampanyasında; ayrıntılı bir reklam planı
hazırlanmakta, bu planın bütçesi çıkartılmakta, üretimi ve uygulaması yapılmakta, sonra da
denetimi/ölçümlemesi gerçekleştirilmektedir (Kocabaş-Elden, 2009:52).
Günümüz koşullarında tek bir reklam yaparak imaj oluşturma, satışları artırma, iletişim
amaçlarını gerçekleştirme gibi amaçlara ulaşmak ne yazık ki mümkün değildir. İşletmelerin
artan rekabet ortamını, ürün ve hizmetlerin kalitesinin ve fiyatının birbirine yakınlaştığı
gerçeğini iyi analiz etmeleri ve böyle bir ortamda fark oluşturmak, fark edilmek için reklam
etkinliklerine daha fazla önem vermesi kaçınılmazdır.
Bunun için de reklam kampanyaları öne çıkmakta, sadece bir-iki reklamın yapıldığı, sonra da
ortadan kaybolunduğu bir iletişim ortamından ziyade, kampanyalar aracılığıyla iletişimin bir
süreç olarak ele alındığı, daha stratejik bir bakış açısı önem kazanmaktadır.
İletişim sürecinde en zorlu görevlerden biri bilindiği gibi ikna etmektir.
Hedef kitlenin/tüketicinin ikna edilmesinde reklamın önemli bir yeri vardır. Ancak reklam
mesajlarının sürekliliğinin sağlanması da ikna için gereklidir. Stratejik iletişim planı
çerçevesinde hedef kitleye süreklilik içinde aktarılacak mesajlar, iknanın gerçekleşmesinde,
satın alma kararının verilmesinde oldukça yararlı olacaktır.
Bu nedenle işletmeler reklam etkinliklerini planlarken, pazarlama hedefleri ve iletişim
amaçları çerçevesinde kampanya olgusunu mutlaka gündemlerine almalıdır. İletişimin
süreklilik taşıdığı unutulmamalı ve iyi planlanmış, stratejisi doğru oluşturulmuş, hedef kitlesi
sağlıklı belirlenmiş reklam kampanyaları ile başarılı sonuçlar elde etmenin mümkün olacağı
bilinmelidir.
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9.2.1. Kampanya öncesi hazırlık aşaması

Reklam kampanyasına başlamadan önce reklamveren işletmenin bazı koşulların analizini
yapması, bazı kriterleri gözden geçirmesi, değerlendirmelerde bulunması gereklidir. Öncelikle
reklam kampanyası öncesi çeşitli konularda bilgi toplanmalı, toplanan bu bilgiler analiz
edilmelidir. Bu aşamada şu konularda bilgiye ve analize ihtiyaç vardır;
-Talebin varlığı,
-Ürünün pazardaki durumu, halihazırdaki müşterileri ve potansiyel müşteri kitlesi,
-Benzer ya da rakip ürün ya da hizmetin varlığı ve pazardaki etkinliğinin ne olduğu,
-Tüketicileri bu mal ya da hizmeti satın almaya yönelten temel ve ikincil güdülerin neler
olduğu,
-Ürün ya da hizmete olan talebi etkileyen sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuki koşullar,
-Tüketicilerin ürün ya da hizmete, üretici firmaya ilişkin duygu, düşünce ve tutumlarının ne
olduğu,
-Üretici firmanın finans ve işgücü kaynaklarının durumu,
-Reklam ortamlarının neler olduğu;
Konularında bilgi toplanır ve toplanan bu bilgiler ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir, analiz
edilir (Kocabaş-Elden, 2009:53).
Reklam kampanyası öncesi böyle bir hazırlığın yapılması, kampanyanın sağlıklı planlanması
ve yürütülmesi açısından hayati derecede önemlidir.
Kampanya öncesi hem pazarın durumunun, hem rakiplerin pozisyonunun öğrenilmesi, ürün
ya da hizmete ilişkin nasıl bir kampanya planlanması gerektiği hakkında bize önemli ipuçları
verecektir. Ayrıca ürünün ya da hizmetin kendisinin yakından tanınması, üretici firma ile ilgili
tüm detaylı bilgilerin toplanması, bütçenin sınırlarının belirlenmesi; kampanyanın
büyüklüğünün ne olacağını, hangi kitle iletişim araçlarının kullanılacağını saptamamızda bize
yardımcı olacaktır.
Reklam kampanyası amaçları belirlenirken kampanya öncesi toplanan bilgiler ve bu bilgilerin
analizinden çıkan sonuçlar da yararlı olacaktır.
Reklamverenin imkanları ile hazırlanacak reklam kampanyasının boyutları, hedefleri
birbiriyle mutlaka uyumlu olmalıdır. Yine ürün ya da hizmetin niteliği ile hazırlanacak reklam
kampanyası da paralellik göstermelidir. Bu uyumu ve paralelliği sağlamada kampanya öncesi
elde edilecek analizlerin büyük yararı olacaktır.
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Kampanya öncesi bilgi toplama ve analiz aşaması, kampanyanın yol haritasını belirleyecek
önemli bir aşamadır. Bu aşama atlanarak yapılacak bir kampanyada pek çok belirsizlik ile
karşılaşmak olasıdır. Bu belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve sağlıklı bir yol haritası
çizebilmek için reklam kampanyası öncesi hazırlığı çok detaylı şekilde yapmak yerinde
olacaktır.
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UYGULAMALAR
Yoğun şekilde ildi duyduğunuz bir alanda beğendiğiniz bir markanın yeni piyasaya süreceği
bir ürün için yapılacak reklam kampanyası için kampanya öncesi hazırlık aşamasında
yapılması gerekenleri uygulamalı şekilde gerçekleştirin.
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UYGULAMA SORULARI
1. Reklam kampanyasına başlamadan önce nasıl bir analiz yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Reklam için strateji, yol haritası niteliği taşımaktadır. Stratejisi doğru kurulmuş, hedef kitlesi
iyi belirlenmiş, araştırması ve durum analizi sağlıklı yapılmış bir ürün ya da hizmetin başarı
sağlamasının koşulları oluşturulmuş demektir. İletişimin stratejik olarak değerlendirilmesi ve
yorumlanması, günümüzde artık kaçınılmaz olarak görülmektedir

149

BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi reklam yönetiminde pazarlama iletişimi öğelerinden biri
değildir?
A) Halkla ilişkiler
B) Satış geliştirme
C) Kişisel satış
D) Dağıtım
E) Doğrudan satış
2. Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanyasından değişkenlerden biri değildir?
A) İletişim araçları
B) Mesajlar
C) Promosyon
D) Bütçe
E) Ölçümleme
3. Aşağıdakilerden hangisi kampanya türüne girmez?
A) Bağış kampanyası
B) Siyasal kampanya
C) Halkla ilişkiler kampanyası
D) Sosyal sorumluluk kampanyası
E) Pazarlama kampanyası
4. Reklam iletişimindeki en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak
B) İkna
C) Geribildirim
D) Kalite
E) Maliyet
5. Aşağıdakilerden hangisi kampanya öncesi analiz konularından biri değildir?
A) Talebin varlığı
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B) Üretici firmanın finans ve iş gücü kaynaklarının durumu
C) Tüketicilerin ürün ya da hizmete ilişkin duygu, düşünce ve tutumlarının ne olduğu
D) Ürün veya hizmetin kalitesi ve fiyatları
E) Benzer ya da rakip ürün veya hizmetin varlığı ve pazardaki etkinliğinin ne olduğu

6. Reklam kampanyasını özet şekilde iki cümle ile tanımlayınız.
7.Reklam mesajlarını hedef kitleye aktarılırken nelere dikkat edilmelidir?
8.Reklamdan çok şey beklemek, tek başına düşünmek neden doğru değildir?
Açıklayınız.
9.Reklamın ikna edici olması için sizce neler yapılmalı, nelerden kaçınılmalıdır?
10.Reklam kampanyasına başlamadan önce bilgi toplamak neden önemlidir? Anlatınız.

CEVAPLAR: 1.E 2.C 3.A 4.B 5.D
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10. REKLAM KAMPANYASININ OLUŞUM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Reklam Kampanyasının Aşamaları
10.1.1. Araştırma ve Durum Analizi
10.1.2. Kampanyanın Amaçlarının Saptanması
10.1.3. Kampanyanın Stratejinin Saptanması
10.1.4. Kampanya Bütçesinin Belirlenmesi
10.1.5. Yaratıcı Çalışmalar
10.1.6. Medya Kullanım Kararlarının Verilmesi
10.1.7. Uygulama
10.1.8. Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Reklam kampanyası hangi aşamalardan oluşmaktadır?
2. Reklam kampanyasında strateji niçin önemlidir?
3.Reklam kampanyası öncesi araştırma yapmanın önemi nedir?
4.Reklam kampanyasında medya kullanım stratejisi oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Reklam
Aşamaları

Kazanım
Kampanyasının Bir reklam kampanyasının
tüm aşamaları
incelenecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bir reklam kampanyasının
ilk
aşamasından
son
aşamasına kadar teorik ve
uygulama bilgisine sahip
olunur.
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Anahtar Kavramlar

Reklam Kampanyasının Aşamaları
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Giriş
Reklam kampanyası yapmak için birbiriyle ilişkili bu sekiz aşamayı eksiksiz yerine getirmek
gerekmektedir. Bu aşamalardan bir tanesi bile atlanarak kampanya yapılacak olsa, hedeflenen
başarıya ulaşılamaz. Çünkü araştırma yapılmadan strateji belirlenemez, bütçe saptanmadan
medya planı hazırlanamaz, değerlendirme yapılmadan uygulamanın ne kadar başarılı olduğu
hakkında fikir sahibi olunamaz.
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10.1. REKLAM KAMPANYASININ AŞAMALARI
Bir reklam kampanyası belirli aşamalardan geçerek oluşmaktadır. Birbirini takip eden ve her
biri diğerini tamamlayan bu süreçleri şu şekilde sıralayabiliriz (Kocabaş-Elden, 2009:57) :
a.Araştırma ve durum analizi
b. Kampanyanın amaçlarının saptanması
c. Kampanyanın stratejisinin saptanması
ç. Kampanya bütçesinin belirlenmesi
d.Yaratıcı çalışmalar
e. Medya kullanım kararlarının verilmesi
f. Uygulama
g. Değerlendirme
Görüldüğü gibi bir reklam kampanyası yapmak için birbiriyle ilişkili bu sekiz aşamayı
eksiksiz yerine getirmek gerekmektedir. Bu aşamalardan bir tanesi bile atlanarak kampanya
yapılacak olsa, hedeflenen başarıya ulaşılamaz. Çünkü araştırma yapılmadan strateji
belirlenemez, bütçe saptanmadan medya planı hazırlanamaz, değerlendirme yapılmadan
uygulamanın ne kadar başarılı olduğu hakkında fikir sahibi olunamaz.
Onun için işletmeler reklam kampanyası yaparken tüm bu aşamaların detaylarıyla hayata
geçirilmesine büyük özen göstermelidir.

10.1.1. Araştırma ve durum analizi
Reklam kampanyasına daha başlamadan yapılan bilgi toplama, araştırma ve analizler,
kampanyanın ilk aşamasında çok işe yarayacaktır. Daha önce toplanan bu bilgilerden
yararlanılacak ama bu aşamada daha derinlemesine araştırmaların yapılması, elde edilen
bilgilerden detaylı analizlerin oluşturulması gerekecektir.
Öncelikle reklamı yapacak üretici firmanın pazarlama durumunun ortaya konması,
detaylarıyla bilinmesi gereklidir. Bunun için; endüstrinin son 10 yıla ait iş hacmi, firmanın
endüstri içinde son 10 yıllık payı ile rakiplerinin payı, endüstride üretimi ve dağıtımı etkileyen
yasal hüküm ve yönetmelikler, rakip işletmelerin hizmet alanları, kapasiteleri,
perakendecilerin ya da satış elemanlarının firmanın kendi ürünü ile rakip ürünlere yönelik
tutumları, satışların eski ve yeni tüketiciler arasındaki dağılım yüzdeleri, toptancı ve
perakendeciler düzeyinde firmanın ürettiği ürünler ile rakip firma ürünlerinin dağılım
yüzdelerinin belirlenmesi gibi konularda araştırma yapılması, yeterli bilgi toplanması
gereklidir (Tatlıdil-Oktav, 1992: 169).
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Toplanan bu bilgiler firmanın pazarlama alanındaki röntgeninin çekilmesine yardımcı
olacaktır. Bu bilgiler kampanyanın ilerleyen aşamalarında, stratejilerin oluşumunda çok işe
yarayacaktır.
Reklamı yapılacak ürün ile ilgili birtakım araştırmalar yapmak, sorular sormak, bu sorulara
cevap aramak gerekecektir. Örneğin; ürünün üretim süreci ve şartları, ürünün yaşam dönemi,
ürünün rakiplerine göre üstün yanları, ürünün fiyat ve kullanım kolaylığı açısından durumu,
ürünün tüketicinin hangi ihtiyaçlarına cevap verdiği ve tüketicide nasıl bir imaj oluşturduğu
gibi sorulara alınacak cevaplar, ürün hakkında detaylı bir bilgi bankasının oluşmasını
sağlayacaktır. Ürün hakkında çok şey bilinmesi, hedef kitleye verilecek mesajların sağlıklı
şekilde oluşturulmasına katkı sağlayacaktır (Sezgin, 1992: 65).
Pazar ve ürün araştırmalarından sonra hedef kitlenin de bu ilk aşamada detaylı bir şekilde
incelenmesi gereklidir.
Reklam kampanyasının başarısı, hedef kitlesi olan tüketicileri kampanya amaçlarını
karşılayacak şekilde ikna edip edemediği temel alınarak değerlendirilir. Reklam kampanyası
eğer markaya yönelik olumlu bir tutum oluşturabildiyse, marka bilinirliğini, hatırlanma
oranını artırabildiyse ve hedef kitleyi markayı satın almaya yönlendirebildiyse, amaçlarına
ulaşmış demektir. Bunun sağlanabilmesi için ise hedef kitlenin demografik özellikleri,
psikolojik özellikleri ve sosyo-kültürel faktörleri detaylı bir analize tabi tutulmalı;
tüketicilerin satın alma karar süreci ve tüketim davranışlarının nasıl şekillendiği
belirlenmelidir (Elden, 2009: 314).
Hedef kitlenin kim olduğunun belirlenmesi, mesaj stratejilerinin sağlıklı şekilde
oluşturulabilmesi için önemlidir. Hedef kitle hakkında ne kadar detaylı bilgiye ulaşılırsa,
hedef kitle ne kadar ayrıntılı şekilde analiz edilirse, onlara ulaştırılacak mesajları o ölçüde
spesifik kılmak da mümkün olabilecektir. Doğru hedef kitle analizi, ayrıca bütçenin doğru
şekilde harcanmasını da sağlayacak, gereksiz harcamalardan koruyacaktır.
Sağlıklı bir medya planı için de doğru hedef kitle analizine çok ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi
günümüzde kitle iletişim araçlarının çeşitliliği artmış, kamuoyuna enformasyon sağlayan,
bilgi aktaran iletişim araçlarına ulaşmak eskiye oranla çok daha kolaylaşmıştır.
Enformasyonun ve bilgi/haber kaynaklarının artması, erişimin kolaylaşması ise reklamcılar
açısından sağlıklı bir medya planı yapmayı zorlaştırmıştır. Bu zorluğu aşmak için de hedef
kitle analizlerine daha çok önem verilmeye başlanmıştır. Ayrıca geleneksel medyalarla
birlikte hızla büyüyen internet ve sosyal medya araçları, hedef kitlenin daha ayrıntılı şekilde
bilinmesine imkan sağlamaktadır. Bu da reklamcılara spesifik hedef kitlelere daha az
maliyetle ulaşabilme olanağı sunmaktadır.

Reklam kampanyasının ilk aşaması olan araştırma ve durum analizi kısmında elde edilen tüm
bilgiler, sonuçlar, analizler; kampanyanın stratejisinin belkemiğini oluşturacaktır.
Araştırmayla elde edilen bilgiler ve bilgilerin yorumlanması sonucu ulaşılan analizler; ürün,
firma, hizmet, rakipler, dış çevre ve diğer unsurlar hakkında bilmemiz gereken tüm bilgileri
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bize sağlayacak, üstünlükleri, eksiklikleri, fırsatları ve tehditleri görmemize imkan
tanıyacaktır. Tüm bu bilgilere vakıf olduktan sonra fırsatları nasıl kullanacağımız,
tehditlerden nasıl korunacağımız, üstünlüklerimizi nasıl öne çıkartacağımız ve
eksikliklerimizi nasıl tamamlayacağımız konusunda bir yol haritası oluşturmak için kolları
sıvamamız ve kampanya planımızın diğer evrelerine geçmemiz gerekecektir.

10.1.2. Kampanyanın amaçlarının saptanması
Reklam kampanyasının amaçlarının neler olduğu daha en başında somut şekilde ortaya
konulmalıdır. Amaçlar belirlenmelidir ki, kampanyanın sonunda bu amaçlara ulaşılıp
ulaşılmadığı ölçülmeli, değerlendirilmelidir.
Reklam amaçlarının belirlenmesinde şu hususlara dikkat edilmelidir (Dutka, 2000:16) :
-Reklam amacı, sadece reklamın üzerinde yetkin olduğu görevi dile getirmeli, genel
pazarlama amaçları ile karıştırılmamalıdır.
-Reklam amacı ölçülebilir terimlerle ve yazılı olarak ifade edilmelidir.
-Reklamı üreten ile bu üretime onay veren yöneticiler, reklamın amaçları konusunda görüş
birliği içerisinde olmalıdır. (Bu görüş birliği çok önemlidir çünkü ancak bu görüş birliği
sayesinde etkin ve verimli bir reklam kampanyası yürütülebilir. Aksi halde hem doğru bir
strateji geliştirilemez hem de reklamveren ile reklam ajansı arasında uyum olmadığı için
başarılı sonuçlar elde edilemez.)
-Reklam amaçları belirlenirken güvenilir araştırmalardan elde edilmiş stratejik bilgiler
kullanılmalı; umutlar ve arzular değil gerçekçi beklentiler amaçlara yansıtılmalıdır.
Reklam amaçları belirlenirken ürün, pazar, tüketici ile ilgili çeşitli sorulara cevap aramamız
ve bu sorulara bulduğumuz cevaplar çerçevesinde amaçlarımızı ortaya koymamız daha
gerçekçi olacaktır. Örneğin, “satacağımız ürün ya da hizmetin tüketicilere yararları nelerdir,
rakiplerinden üstünlükleri var mıdır, hangi farklı niteliklere sahiptir?” sorularının cevapları
bilinirse ürünle ilgili amaçlarımızı sağlıklı şekilde belirlememiz kolaylaşacaktır. Yine ürün ya
da hizmeti satacağımız pazarın durumunun ne olduğunu, tüketicilerin satın alma
alışkanlıklarının durumunu, hedef kitlenin medya kullanım alışkanlıklarını bilmek, doğru
reklam amaçları belirlemek için yararlı bilgilerdir.
Reklam amaçları belirlenirken markanın genel pazarlama amaçları ile uyumlu olmasına özen
gösterilmelidir. Reklam amaçlarının saptanmasında reklamın temel amaçları doğrultusunda
bir belirlemeye gidilmektedir. Bu bağlamda reklam kampanyasının amacı; iletişim amacı ve
satış amacı olmak üzere iki temel amaç etrafında şekillenmektedir. Reklamın bu temel
amaçları ile hedef kitle bilgilendirilmeye, ikna edilmeye çalışılmakta, markanın tüketicilerin
uzun süreli belleğine konumlandırılması sağlanarak hatırlanması hedeflenmektedir (Elden,
2009: 324).
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Reklam kampanyası iletişim ve satış amaçları esas alınarak hazırlandığında; kişisel satış
programları desteklenebilir, aracılarla ilişkiler geliştirilebilir, kurum kimliği ve marka imajına
olumlu katkılar sağlanabilir, tüketiciler ile iyi bir iletişim bağı kurularak markanın/kurumun
saygınlık ve itibarı artırılabilir, ürünün/hizmetin küresel pazarlara girmesine yardımcı
olunabilir, pazara yeni sunulan ürün ya da hizmetin tanıtımı desteklenebilir, satış geliştirme ve
doğrudan satış etkinliklerine ilişkin bilgilerin geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasına yardımcı
olunabilir, hatta yeni pazarlara ve potansiyel tüketicilere de ulaşmak bu yolla mümkün olabilir
(Elden, 2009: 333).
Görüldüğü gibi reklam kampanyası için belirlenen amaçlar aslında ürünün/hizmetin nasıl bir
istikamette seyredeceğini de belirliyor. Bu nedenle reklam amaçları belirlenirken son derece
dikkatli olunmalı, genel pazarlama amaçlarıyla uyum içinde hem satış hem de iletişim
amaçları ayrıntılı ve somut şekilde saptanmalıdır. Ancak bu şekilde başarılı bir reklam
kampanyası için alt yapı oluşturulabilir.

10.1.3. Kampanyanın stratejisinin saptanması

İşletmenin kaynaklarını pazar fırsatlarına göre belirlenen amaçlar doğrultusunda harekete
geçirebilmesini strateji olarak ifade edebiliriz. Bu açıdan reklam stratejisi, diğer pazarlama
bileşenlerinin bir fonksiyonu olarak geliştirilmektedir. İşletmenin ürün hayat eğrisi seviyesi,
markanın imaj ve konumu, fiyat, dağıtım ve satış taktikleri, reklam stratejisinin
oluşturulmasında etkin rol oynamaktadır (Kaya-Karabulut, 1988: 73).
Ürün ya da hizmet hakkında “ne söyleneceği”, reklam stratejisinin temelini oluşturur. Yaratıcı
strateji ise söyleneceklerin “nasıl söyleneceğini” kapsar.
Reklam stratejisi aslında hedef kitleye verilecek mesajın en stratejik şekilde belirlenmesini
hedeflemektedir. Çünkü tüketiciye/hedef kitleye verilecek mesaj eğer ikna edici olmaz ise ne
reklamın iletişim amacı ne de satış amacı gerçekleştirilebilir. O açıdan stratejinin çok iyi
oturtulması zorunludur.
Reklamın mesaj stratejisi; hedef pazarın tam ve gerçekçi tanımı, reklamın amaçları,
tanımlanan reklam amaçlarını gerçekleştirmek için düşünülen yol, genel strateji, bu strateji
için verilen destek, reklamla ilgili diğer unsurlara verilen dikkat ve reklamın nasıl bir
yaklaşımla hedef kitleye aktarılacağı konularını içermektedir. Tüm bu unsurlar reklamın
mesaj stratejisinin belirlenmesinde etkili olmaktadır (Elden, 2009: 335).

Kampanyanın mesaj stratejisi belirlenirken dikkatle araştırılması ve anlaşılması gereken ilk
adımı şu üç nokta oluşturmaktadır; Ürünün sorgulanması, hedef kitlenin anlaşılması ve
rekabetin çözümlenmesi. İkinci adım; mesaj stratejisinin özünü oluşturan önermenin
bulunmasıdır. Bu önerme; ürüne özgü olmalı, tüketiciyi harekete geçirebilmeli ve markayı
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rekabetten ayrıştırarak ona avantaj sağlayabilmeli. Bu hedeflere ne kadar ulaşılabilirse, mesaj
stratejisi de o oranda etkili olmaktadır (Elden, 2009: 336).
Ürün ya da hizmet ile ilgili reklam stratejisi belirlerken; bütün reklamlar tüketicilerin bakış
açısıyla ele alınmalı, reklamın satış mesajı taşımasına özen gösterilmeli ve tüketicilerin ürün
ya da hizmeti özellikleri için değil, faydaları için satın aldıkları asla unutulmamalıdır. Reklam
kampanyasıyla; pazarın tümüne veya belli pazar bölümlerine ulaşmak, birincil talep yaratmak
veya seçici talep yaratmak, tüketicide doğrudan davranış değişikliği oluşturmak veya dolaylı
davranış yaratmak, ürün ya da kurum reklamı yapmak, tüketicilere veya aracılara yönelmek
gibi hedeflere ulaşmak mümkündür. Reklam kampanyasının mesaj stratejisi, bu hedefler
bütünü içerisinden seçilen belirli hedeflere nasıl ulaşılacağının yol haritasını çizmektedir
(Kocabaş-Elden, 2009:82).
Sağlam bir strateji oluşturmadan hedeflere varmak mümkün değildir. Strateji aynı zamanda
hedeflere doğru ilerlerken karşılaşılabilecek zorlukları da hesaba katmayı, bunlara karşı
alternatif planlar üretmeyi, önlemler almayı da gerektirmektedir.

10.1.4. Kampanya bütçesinin belirlenmesi
Reklam kampanyasının bütçesi planlı, sayılabilir ve yeterli olmalıdır. Bütçe, kampanyanın
mali tablosunu gösteren bir plandır. Reklam kampanyasının amaçlanan hedeflere ulaşabilmesi
için reklamverenin çeşitli alt kademelere ayrılan bir bütçeyi, kampanyaya yönlendirmesi
gerekmektedir. Bütçe planı hazırlanırken; kampanyanın gerçekleştirilebilirliği ve devamının
sağlanması açısından kampanya bütçesinin hangi kalemlerden oluştuğu, ödemelerin ne zaman
ve nerelere yapılması gerektiği belirtilmeli, beklenmedik durumlar için de ayrıca belirli
miktarda bir pay bütçeye konulmalıdır (Elden, 2009: 358).
Reklam bütçesinin yeterli düzeyde olması, kampanyanın amaçlarına ulaşabilmesi için
gereklidir. Kampanyanın boyutları büyük ve kapsamlı bir medya planı varsa ancak bütçesi
kısıtlıysa, böyle bir durumda reklam amaçlarına ulaşabilmek mümkün olmayacaktır. Reklam
amaçlarına ve ulaşılmak istenilen hedeflere paralel bir reklam bütçesi, kampanyanın başarısı
için elzemdir.
Reklam bütçenin yerinde ve doğru şekilde kullanılması da önemli bir konudur. Özellikle
reklamverenler ile reklam ajansları arsındaki güveni tesis eden ya da zedeleyen en önemli
unsurlardan birini reklam bütçelerinin doğru kullanılıp kullanılmadığı konusu
oluşturmaktadır. Her reklamveren doğal olarak ayırdığı bütçenin en etkin şekilde
kullanılmasını bekleyecek, harcadığı paranın karşılığını almak isteyecektir. Burada her iki
tarafın da birbirine güven duyması önem arz etmektedir. Reklam ajansları, kendilerine teslim
edilen markaların bütçesini harcarken son derece dikkatli olmaya özen göstermeli, en etkili
sonucu alabilecek şekilde stratejiler geliştirmeli; Reklamverenler de markalarını emanet
ettikleri reklamcıların uzmanlıklarına güven duymalı, onların işlerine pek karışmamaya gayret
etmelidir. Zaten karşılıklı olarak bu güven duygusu tesis edilemez ise reklamcı-reklamveren
ilişkileri uzun süreli olmayacaktır. Oysa başarılı reklamların arkasında yatan önemli
162

gerçeklerden biri, reklamcının reklamverenin dilinden anlamasıdır. Birlikte oluşturdukları
ortak dil ve bakış açısı başarıyı getirmektedir.

10.1.5. Yaratıcı çalışmalar
Reklam kampanyaları için yaratıcı çalışmalar önemli bir değer taşımaktadır. Çünkü yaratıcı
çalışmalarla hedef kitlenin dikkati çekilmekte, reklama ilgi duyması sağlanmakta, bu arada da
reklamın mesajı tüketiciye ulaştırılmaktadır. İçinde yaratıcılık, özgünlük, zeka, mizah
barındırmayan reklamların, herhangi bir düz metinden ya da görsel bir objeden farkı
kalmayacaktır. Reklama deyim yerindeyse ruhunu veren unsur, yaratıcı/özgün çalışmalardır.
Reklam kampanyasında yaratıcı/özgün çalışmaları iki grupta toplayabiliriz: Birincisi
kampanya boyunca tüketiciye neler söyleneceğini ortaya koyan çalışmalar, ikincisi ise neler
söyleneceğini belirledikten sonra bunların tüketiciye nasıl söylenileceğini saptayan çalışmalar.
Tüketiciye ne söylenileceğinin belirlendiği ilk aşamada bilgi toplanması gereklidir. Hem
kampanyaya konu olan ürün ya da hizmet ile ilgili, hem hedef kitleyle ilgili, hem de tüketiciye
söylenecekleri etkileyecek diğer alanlarla ilgili bilgilerin tatmin edici ve derli toplu bir şekilde
bir araya getirilmesi gerekir. Bu bilgiler toplandıktan sonra kampanya boyunca sistematik
biçimde tüketiciye neler söylenileceğinin belirlenmesi aşamasına geçilir. Bu aşamada
kampanyanın mesaj stratejileri oluşturulmaya başlanır. Bilgiler edinildikten ve hedef kitleye
neler söylenileceği belirlendikten sonra reklam metin yazarı kendi bilgi birikimini ve analiz
yeteneğini de kullanarak kampanya boyunca hedef kitleye söylenmesi kararlaştırılan mesaj ve
temaları kağıda dökmeye başlar. Bu aşamada kampanya ile ilgili başlıklar, sloganlar, reklam
metni, taslak ve senaryolar ortaya çıkmaya başlar (Kocabaş-Elden, 2009:88).
Reklam kampanyalarının yaratıcılık/özgünlük yanlarının öne çıkmasında metin yazarlarının,
yaratıcı yönetmenlerin rolü büyüktür. Teknolojik gelişmeler sayesinde iletişim sektöründe en
yeni bilgisayarlar kullanılmakta, son teknolojik ürünlerin sunduğu imkanlardan
yararlanılmakta, pek çok iş daha hızlı, daha hatasız ve daha kaliteli yapılabilmektedir. Ama
teknolojiye rağmen reklam sektörünün ana unsurunu yine insan oluşturmaktadır. İnsan
zekasının yaratıcılığı olmadan, özgün fikirlerin insanı çarpan etkisi olmadan, mizahi yaklaşım
ve insan sıcaklığı olmadan; reklam hep eksik kalacaktır. İnsanın rolünün azaldığı bir
reklamın, makinenin herhangi bir parçasından farkı kalmayacağını söylemek abartı
olmayacaktır.
Reklam sektörü bilgisayarların en yenisini, teknolojinin en üstününü yine kullanmaya devam
edecek ama insanın reklam sektöründeki etkisi de artarak sürecektir. Reklamı reklam yapan,
insan zekasıdır çünkü.
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10.1.6. Medya kullanım kararlarının verilmesi

Reklam kampanyasının en önemli aşamalarından biri de hangi kitle iletişim araçlarının
kullanılacağına karar vermektir.
Reklam mesajları hedef kitleye iletişim araçları vasıtasıyla verildiği için seçilecek mecralar
stratejik bir önem taşımaktadır. Doğru medya mecraları seçilemediği zaman hem reklam
amaçlarına ulaşabilmek mümkün olmayacaktır hem de kampanya bütçesi etkin olarak
kullanılamayacaktır.
Kampanyada medya kullanım stratejisi oluşturulurken mutlaka; ürün ya da hizmetin kime
satılmak istendiği belirlenmeli, belirlenen tüketici grubunun hangi iletişim araçlarını izlediği
saptanmalı, bu iki unsur arasında doğru bir paralellik kurulmalıdır. Hedef kitlenin takip ettiği
medya mecralarını seçebilmek, sağlıklı bir medya planlamasının ana amacı olmalıdır. Eğer
kampanya için bir medya karması seçilecekse, burada da çok özenli davranılmalı, ürün ya da
hizmetin nitelikleri ve seçilecek medyaların hedef kitleleri iyi analiz edilmelidir (KocabaşElden, 2009: 97).
Kimi reklam kampanyaları, ürün ya da hizmetin özelliğine göre, sadece belirli medya
mecralarını kullanabilir. Örneğin yalnızca radyoyu ya da dergiyi kullanabilir ya da sadece
interneti reklam mecrası olarak kullanarak hedef kitlesine ulaşabilir.

10.1.7. Uygulama
Reklam kampanyası için hazırlanan ilanlar, filmler, afişler vb. gibi yaratıcı çalışmaların kitle
iletişim araçlarında yer almasıyla uygulama aşamasına geçilir. Artık reklam ajanslarının
yoğun emekle, ciddi araştırmayla, özgün yaratıcılık ve akılcı stratejiyle ürettikleri reklamların,
gazetelerde, dergilerde, billboardlarda, internet sitelerinde, radyo ve televizyonlarda yer alma
zamanıdır.
Uygulama; hem reklamveren hem de reklam ajansı için en keyifli dönemdir. Çünkü günlerce
uğraşılan, çaba harcanan ürünler artık hedef kitlenin karşısındadır.
Hazırlanan reklamların beğenilmesi, elbette herkesi mutlu ve memnun eder. Ancak sadece
beğenilmek bir reklamın işini yaptığını göstermez; aynı zamanda reklamın iletişim ve satış
amaçlarını da gerçekleştirmesi gerekecektir.
Bu amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için ise son aşamaya, yani
değerlendirme aşamasına bakmamız gerekecektir.
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10.1.8. Değerlendirme
Reklam kampanyasının hedef kitleyle buluştuktan, kitle iletişim araçlarında yayınlandıktan
sonra mutlaka değerlendirilmesi, amaçlara ne kadar hizmet ettiğinin belirlenebilmesi için
ölçümlenmesi gereklidir.
Herhangi bir uygulamanın sonuçlarının başarılı olup olmadığını ölçmeden, hedefler ile varılan
yeri karşılaştırmadan bilemeyiz.
Reklam kampanyaları, ürün ya da hizmetin iletişim ve satış amaçları kapsamında
değerlendirilir ve hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenmeye çalışılır. Reklam etkinliklerini,
sonuçlarını detaylı şekilde araştıran/ölçen araştırma şirketlerinin son yıllarda sayısının
artması, bu konuya hem reklamverenlerin hem de reklamcıların ne kadar önem verdiğini
göstermektedir.
Reklam kampanyasının sonuçlarını değerlendirmek, bundan sonra yapılacak yeni
kampanyalar için de yol gösterici bir nitelik taşıyacaktır. Kampanyada yapılan hatalar,
eksiklikler görülecek, yeni reklam kampanyalarında aynı hataların tekrarlanmaması için çaba
harcanacaktır.
Aynı zamanda kampanyanın başarılı olduğu yapılan araştırmayla saptandığında reklamveren
kampanya için ayırdığı bütçenin boşa gitmediğini görecek ve reklama inanmaya, güvenmeye
devam edecektir. Bu başarı ayrıca reklam şirketlerinin bundan sonra işlerini daha güven
içerisinde, daha özgür ortamlarda ve daha sorumluluk sahibi olarak yapmalarına da yardımcı
olacaktır.
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UYGULAMALAR
Bir reklam ajansına gidilerek bütçeleme işlemlerini yapıldığı toplantılara katılmak için
talepte bulunmak ve bu toplantılara iştirak etmek teorik bilginin uygulamasının nasıl
gerçekleştiğini görülmesi bağlamında yararlı olacaktır.
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UYGULAMA SORULARI
1.Reklam kampanyasında değerlendirmenin önemini anlatınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Reklam kampanyasını oluşturan tüm süreçler birbirine bağlı ve ilişkilidir. Her basamağın bir
sonraki ile ilişkisi olduğu için her aşamanın eksiksiz başarılması gereklidir. Herhangi bir
aşamada yapılan bir hata ve eksiklik, sonuçlara doğrudan yansıyacaktır. Örneğin eğer hedef
kitle doğru seçilemez ise, doğru mesajlar üretilemez, medya planlaması doğru yapılamaz;
sonuçta ürün ya da hizmet satışı istenilen oranda gerçekleştirilemez.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanya aşamalarından biri değildir?
A) Araştırma ve durum analizi
B) Kampanya stratejisinin saptanması
C) Kampanya bütçesinin belirlenmesi
D) Rakip analizi
E) Değerlendirme
2. Bir reklam kampanyası yapmak için kaç aşama tamamlanmalıdır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12
3. Sağlıklı bir medya planı için aşağıdakilerden hangisine en çok ihtiyaç vardır?
A) Hedef kitle analizi
B) Rakip analizi
C) Fiyat analizi
D) Kampanya analizi
E) Durum analizi
4. Bir reklam kampanyasının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planlama
B) Uygulama
C) Yaratıcı çalışmalar
D) Değerlendirme
E) Araştırma ve durum analizi
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5. Aşağıdakilerden hangisi reklamda yaratıcı çalışmalardan biri değildir?
A) Başlıklar
B) Manşet
C) Sloganlar
D) Reklam metni
E) Senaryo
6. Bir reklam kampanyasında reklam stratejisinin temelini ne oluşturur?
7. Yaratıcı çalışmaların reklam mesajına kattığı değeri yorumlayınız.
8.Kampanyanını amacı saptanmaz ise ne gibi sorunlarla karşılaşılabilir?
9.Kampanyanın bütçesinin “yeterli olması” ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
10. Kampanyanın bütçesi ile medya planlaması arasındaki ilişkiyi tartışınız.

CEVAPLAR: 1.D 2.C 3.A 4.E 5.B
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11.REKLAMCILIKTA MEDYA PLANLAMASININ ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Reklam ve Kitle İletişim Araçları
11.1.1. Medya; Marka ile Tüketici arasındaki Köprü
11.2. Medya Stratejisinin Belirlenmesi
11.2.1. Medya Seçiminde İzlenecek Yol Haritası
11.3. Medya Planlama Süreci
11.3.1. Medya Planlama Sürecinde Pazar Analizi
11.3.2. Medya Hedeflerinin Belirlenmesi
11.3.3. Medya Stratejisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması
11.3.4. Değerlendirme ve Takip
11.4.Medya Karmasının Seçimi
11.4.1. Spesifik Medya Araçlarına Karar Verilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Medya seçiminde nasıl bir yol izlenmelidir?
2. Medya planlama sürecinin aşamaları nelerdir?
3. Medya planlama sürecinde pazar analizi niçin yapılmalıdır?
4. Medya karmasının seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Reklamcılıkta Medya
Planlaması

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Reklamcılıkta
Medya Reklamlarda
medya
planlaması ve kitle iletişim planlama sürecine yönelik
araçları tüm boyutlarıyla teorik ve uygulama bilgisine
incelenecektir.
sahip olunur.
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Anahtar Kavramlar

Reklamcılıkta Medya Planlaması
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Giriş
Reklamcılıkta mesajın hedef kitleye iletilmesinde kitle iletişim araçları çok önemli bir görev
üstlenmektedir. Reklam mesajlarının hangi medya araçları ile iletilmesi gerektiği, medya
karmasının nasıl yapılacağı ve medya stratejisinin nasıl saptanacağı konuları bu bölümde
incelenmektedir.
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11.1.REKLAM VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Kitle iletişim araçları ya da yaygın kullanımıyla medya, toplumların hayatında önemli bir yere
sahiptir. Bu önemini de sahip olduğu yönlendirme ve etkileme gücünden almaktadır.
Kitle iletişim araçları ilettikleri mesajla (yayınladıkları haber, yorum, analiz, fotoğraf,
karikatür vb.) kitlenin kanaatlerinin oluşumuna katkıda bulunurlar. Bireylerin çoğu
televizyonda izlediği bir haberden, gazetede okuduğu bir makaleden ya da radyoda dinlediği
bir yorumdan etkilenir, medyadan edindiği bilgiler çerçevesinde o konu hakkındaki görüşünü
oluşturur. Burada tabii medyaya ciddi bir sorumluluk görevi de düşmektedir.
Medya yayınladığı her haberi, yorumu, analizi ince eleyip sık dokuyarak yayınlamalı,
gerçekdışı yayınlardan kesinlikle kaçınmalı, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine katkıda
bulunacak her türlü yayından sakınmalıdır. Çünkü kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi
beraberinde pek çok sorunu da getirecek, toplumsal yapıya zarar verebilecek sonuçlar
doğurabilecektir. Ayrıca gerçekdışı yayınlar yaptığı ortaya çıkan medyanın kamuoyu
nezdindeki güvenilirliği ve inanılırlığı da kaybolacak, kendisine güvenilmeyen bir medyanın
da toplumu etkilemesi/yönlendirmesi söz konusu olmayacaktır.
Bilindiği gibi reklam, kitlesel bir iletişimdir ve mesajlarını kitlelere aktararak amaçlarına
ulaşmaktadır. Bu açıdan reklamın kitle iletişim araçlarına ihtiyacı vardır. Reklamın medyada
yer bulabilmesi için zaman ve yer satın alınması gerekmektedir. Medya planlaması bu
aşamada devreye girmekte, reklam mesajlarının hedeflenen kitleye sağlıklı bir şekilde
ulaştırılabilmesi için medya satın almalarının doğru yapılması gereği ortaya çıkmaktadır.
Reklamın fikri, stratejisi ve yapımı çok iyi olabilir ama bu mesaj doğru iletişim araçlarıyla
hedeflenen kitleye ulaştırılamıyorsa başarılı sonuçların elde edilmesi mümkün değildir.

11.1.1. Medya; Marka ile tüketici arasındaki köprü
Medya planlaması, pazarlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için bütünleşik kampanyanın ne
zaman ve nerede kullanılması gerektiğini gösteren çalışmalar bütünü olarak görülebilir.
Medya planlamayı; en çok mesajı, en sık biçimde, en doğru olası tüketiciye, en ekonomik
bütçeyle ulaştırma yolu olarak da değerlendirebiliriz. Medya planlama bir ürüne ya da
markaya ilişkin tutundurma mesajlarını, o malın ya da markanın potansiyel alıcılarına ve/veya
mevcut kullanıcılarına iletilmesine ilişkin kararlar dizisidir. Bu nedenle medya planlama,
çeşitli alternatifler arasından seçim yapmayı içeren çok sayıda kararın bulunduğu bir süreçtir
(Elden, 2009: 466).
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Medya; ürün ya da hizmet ile hedef kitle arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Ürünü
ya da hizmeti üreten reklamveren, bunu hedef kitlesine tanıtmak, mesajını iletmek, sonuç
olarak da satmak isteyecektir. Hedef kitlenin bu ürün veya hizmetten haberdar olabilmesinin
günümüzdeki en etkili ve yaygın aracı ise medyadır. Reklamveren markasının özelliklerine
paralel olarak seçeceği medya araçları vasıtasıyla hedef kitlesine ulaşmaya çalışacaktır.
Burada en kritik süreç elbette bu medya araçlarının nasıl seçileceği konusudur. Eskiden kısıtlı
medya araçları varken bu seçimi yapmak, medyayı planlamak elbette daha kolaydı ama
günümüzün gelişen ve çeşitlenen kitle iletişim ortamında, etkili, başarılı sonuç alınabilecek
medya araçlarını seçebilmek o kadar kolay olamamaktadır. Medya planlama günümüzde
uzmanlık isteyen, çeşitli strateji ve taktiklere ihtiyaç duyan önemli bir uzmanlık alanı haline
gelmiştir.
Medya planlama çabaları, bir reklam kampanyası içinde başlı başına bir planlama ve
uygulama alanıdır. Tıpkı bir reklamın ortaya çıkış sürecinde olduğu gibi medya planlama
çabalarında da araştırma yapmak, hedefleri belirlemek, uygun medya stratejisini seçmek,
özgün medya uygulamalarında bulunmak, reklamın yayınlanacağı ortamı belirlemek, gerekli
denetimleri yapmak gibi pek çok karar ve eylem alanı bulunmaktadır. Her bir noktanın büyük
bir dikkatle yapılması önem taşımaktadır. Eskiden reklam ajansları bünyesinde yapılan medya
planlaması işi, artan önemine paralel olarak artık bağımsız medya planlama ajansları
tarafından da yapılmaktadır. Bu da medya planlamasının stratejik öneminin anlaşılmaya
başlandığının işareti olarak görülmelidir (Elden, 2009: 469).
Medya planlamasının reklam ajanslarının bünyesinden çıkarak, başlı başına ajanslara
dönüşmesi kaçınılmaz bir süreçtir. Bu sürecin önümüzdeki dönemde daha da hızlanması
öngörülebilir çünkü medya ortamında çeşitlilik artmıştır. Böylesine bir çeşitliliğin yaşandığı
ortamın daha derinlemesine, ayrıntılı şekilde gözlenmesi, planlanması gereklidir. Medya
planlama şirketlerinin sayısının artması reklam ajanslarının da işini kolaylaştıracaktır. Reklam
mesajlarının en uygun bütçeyle en doğru kitleye ulaştırılması, yapılan reklamın başarısını
pekiştirecektir.

11.2.MEDYA STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ
Medya planlamasının önemli aşamalarından biri medya stratejisinin belirlenmesidir. Kitle
iletişim araçları bu kadar gelişmemişken ve çeşitlenmemişken, mesaj stratejisinin
oluşturulması etkili bir reklam için yeterli sayılıyordu. Ancak günümüzdeki medya ortamı,
mesaj stratejisine verilen önem kadar medya stratejisine de önem verilmesini zorunlu
kılmaktadır.
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11.2.1. Medya seçiminde izlenecek yol haritası
Günümüzde medyadan yer ve zaman satın alma maliyetlerinin artması, medyanın
bölümlenmesi ve daha odaklanmış hedef pazarlama stratejileri medya planlamasının önemini
de artırmıştır. Alınması gereken önemli kararlardan birisi, reklamların nerelerde
yayınlanacağına ilişkindir. Medya seçiminde izlenecek temel adımları şöyle sıralamak
mümkündür (Tenekecioğlu, 2003: 262) :
-Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek,
-Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak,
-Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak,
-Zamanlamaya karar vermek.
Medya seçiminde reklam amaçlarına ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan sıklık ve ulaşım oranını
belirlemek gereklidir. Ulaşım, belirli bir dönemde bir reklama maruz kalan kişi ya da hane
sayısını ifade eder. Ulaşımın kesin tanımı bazen medya seçeneklerine göre değişebilir.
Örneğin gazeteler ulaşımı toplam tirajlarını tanımlamak için ya da gazeteyi alan farklı
hanelerin sayısını ifade etmek için kullanırlar. Televizyon ve radyolar ise ulaşımı reyting
kavramı ile açıklarlar. Reyting; belirli bir pazarda belirli bir televizyon ya da radyo kanalını
seyreden hanelerin oranını ifade eder. Reklamcılar hedefledikleri pazardaki ulaşımı mümkün
olan en düşük maliyetle en yükseğe çıkarmaya çalışırlar.
Sıklık ise hedef pazardaki ortalama bir kişinin mesaja kaç kez maruz kaldığının ölçüsüdür.
Reklamcı medya stratejisini oluştururken hedef kitlenin mesaja kaç kez maruz kalacağına
yönelik öngörülerde de bulunmalıdır. Reklamcı aynı zamanda arzulanan medya etkileri
hakkında da karar vermelidir. Burada ürün ya da hizmetin nitelikleri ön plana çıkmaktadır.
Kimi ürünler için televizyon en etkili medya aracı iken, kimileri için radyo ya da dergiler daha
etkili olabilmektedir. Bunun kararı çok doğru verilmelidir çünkü oluşturulacak medya
stratejisi ile reklam mesajının en uygun maliyetle en fazla sayıda kişiye ulaştırılması
amaçlanmaktadır. Bu aşamada kararın doğru verilmesi hem reklam etkinliğini artıracak hem
de reklam bütçesinin amaca uygun kullanılmasını sağlayacaktır (Tenekecioğlu, 2003: 262).
Medya stratejisinin oluşturulmasında reklamın hedef kitlesinin ayrıntılı olarak belirlenmesi de
büyük önem taşımaktadır. Medya planı belirlenirken hedef kitle tanımı, medya
araştırmalarıyla elde edilen bilgi cinsinden bir dönüştürmeye tabi tutulur. Medya
planlamacıları hedef kitleyi medya araştırmalarından elde edilen kitle profillerine bakarak
belirlemeye çalışırlar. İşletmelerin pazarlama planlarında bulunan hedeflerini reklam
kampanyasında da doğru bir biçimde uygulamak için öncelikle mevcut ve potansiyel hedef
kitlelerin dikkate alınması gerekir. Coğrafi, demografik ve ürün kullanım tarzları gibi kriterler
esas alınarak belirlenebilen hedef kitle tanımları medya planlaması için de önemli bir yol
göstericidir (Babacan, 2008:263).
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11.3.MEDYA PLANLAMA SÜRECİ
Reklam kampanyaları kapsamında gerçekleştirilen medya planlama çabaları, planlama
kavramının mantığına uygun olarak çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen
hedefler doğrultusunda geliştirilen stratejileri, yapılan uygulamaları ve söz konusu
uygulamalar sonucu ortaya çıkan duruma ilişkin değerlendirmeleri kapsamaktadır. Medya
planlaması belirli bir süreç içerisinde gerçekleşmekte ve şu aşamalardan oluşmaktadır (Elden,
2009: 476):
a.Pazar analizi
b.Medya hedeflerinin belirlenmesi
c.Medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
d.Değerlendirme ve takip

11.3.1. Medya planlama sürecinde pazar analizi

Medya planı oluşturulurken ilk yapılacak iş pazarın durumunun analiz edilmesidir. Durum
analizi tüm planlama çabalarında olduğu gibi medya planlamasında da temel bir iştir. Durum
analizi yapılırken elde edilecek bilgiler, sürecin diğer aşamalarında da kullanılacağı için bu
aşama ayrı bir önem taşımaktadır.
Medya planlama çabaları kapsamında geliştirilen stratejilerin pazarlama ve reklam
stratejilerinden ayrı olması düşünülemez. Zira medya planlama ile daha önce belirlenen
pazarlama ve reklam hedeflerine ulaşmada en etkili iletişim kanalları belirlenmektedir. Bu
çerçevede pazarlama karmasının dört temel unsuru olan mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma
konuları medya planı oluşturulurken etkili olmaktadır. Ayrıca durum analizinde bir örgütün
kendi kontrolü dışında gelişen ve makro çevresini oluşturan siyasal ve ekonomik şartlar,
hukuki düzenlemeler gibi unsurlar da durum analizi yapılırken mutlaka dikkate alınmalıdır.
Durum analizi ne kadar geniş kapsamlı yapılırsa ve değişik koşullar dikkate alınırsa kuşkusuz
o kadar detaylı bilgiler elde etmek mümkün olacaktır. Bu bilgiler medya planlaması sürecinin
sağlıklı bir temele oturtulmasında hayati derecede öneme sahiptir (Elden, 2009: 477).
Medya planlamasının durum analizi aşamasında hedef kitlenin ayrıntılı olarak bilinmesi de
yarar sağlayacaktır. Reklamlar hazırlanırken bilindiği gibi derinlemesine analizlerle spesifik
hedef kitleler belirlenmekte, bu hedef kitlelere özel reklam mesajları hazırlanarak ikna
edilmeleri, satın alma kararını vermeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
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Medya planı hazırlanırken, reklam mesajının hedef kitlesinin ayrıntıları mutlaka göz önünde
bulundurulmalı, bu hedef kitlenin çoğunluğunun buluştuğu medya araçları seçilmeye
çalışılmalıdır. Örneğin hedef kitlemiz çoğunlukla kadınlarsa ve gündüz kuşağında sağlık
programlarını izliyorlarsa, bu hedef kitlenin medya kullanım alışkanlıkları da planlama
yapılırken mutlaka dikkate alınmalıdır. Ya da hedef kitlemiz esnaflarsa ve günlerinin büyük
kısmını radyo dinleyerek geçiriyorlarsa, medya planında radyonun ağırlı olarak yer alması
kaçınılmaz olacaktır. Hatta daha derinlemesine bir durum analizi yapılarak, hangi radyo
kanallarında hangi programların daha çok dinlendiği, hangi saatlerde dinleme oranlarının
arttığı da saptanarak, daha etkili medya planlarının hazırlanması mümkün olacaktır.
Bütçe de medya planının durum analizi aşamasında dikkate alınması gereken bir faktördür.
Bütçenin çok olması, etkili ve başarılı bir medya planı için tek başına yeterli değildir. Aynı
şekilde az bir bütçe de reklamı daha başından etkisiz kılacak bir faktör değildir. Önemli olan
bütçenin nasıl kullanıldığıdır. Bazen küçük bir bütçe ile başarılı bir medya planlamasıyla çok
etkili reklamlar yapmak mümkün olabilmektedir. Çok büyük bir bütçeyi kötü bir medya
planıyla batırmak, çöpe atmak da pekala mümkündür!
Sosyal medya, küçük bütçeler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Medya planı yaparken
mutlaka internetin sunduğu fırsatlar değerlendirilmeli, insanların sosyal medya kullanma
alışkanlıkları iyi analiz edilerek bu etkili araçtan en üst düzeyde yararlanılmalıdır.

11.3.2. Medya hedeflerinin belirlenmesi
Medya hedefleri, daha önceden belirlenen pazarlama ve reklam hedefleri ile uyum içerisinde
olmalıdır. Medya hedefleri belirlenirken mutlaka pazarlama ve reklam için belirlenen hedefler
gözetilmeli, bu hedeflere en uyumlu medyalar seçilmelidir. Bütünleşik pazarlama iletişimi
anlayışında medya planlama süreci artık reklam stratejilerinin belirlendiği aşamada gündeme
gelmektedir. Böylece reklamın nerede yayınlanacağı, kimleri hedefleyeceği belirlenmekte, bu
bilgiler reklam stratejisinin oluşturulmasına da yardımcı olmaktadır (Elden, 2009: 483).
Medya hedeflerinin gerçekçi ve doğru bir şekilde belirlenmesi, reklam mesajlarının hedef
kitleye ulaştırılması için gereklidir.

11.3.3. Medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
Medya hedefleri belirlendikten sonra bu hedeflere nasıl ulaşılacağı ile ilgili bir strateji
geliştirilmesi ve bunun sahada uygulanması gerekecektir. Medya stratejisi, pazarlama
iletişiminin hedefleri doğrultusunda belirlenen medya planını gerçekleştirme yöntemidir.
Medya stratejisinin belirlenmesi aşaması, reklam kampanyasının başarısı üzerinde doğrudan
etkilidir. Medya stratejisinin başarısına göre reklam ve medya hedeflerine ulaşılmakta ya da
hedeflenen başarı sağlanamayarak bütçe boşa harcanmış olmaktadır. Medya stratejisi
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belirlendikten sonra uygulama aşamasına geçilmektedir. Uygulamanın da sorunsuz şekilde
gerçekleştirilmesi, stratejinin işleyebilmesi için önem taşımaktadır (Elden, 2009: 485).

11.3.4. Değerlendirme ve takip
Uygulamaya konulan bir medya planı mutlaka değerlendirilmeli, ölçülmeli ve takip
edilmelidir. Bu aşamada kampanya kapsamında yer alan reklamların hedef kitleyle ne oranda
ve hangi etki düzeyinde buluştuğu, kampanya süresince ve kampanya sonrasında yapılan
araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır (Elden, 2009: 495).
Bu araştırmalardan elde edilen veriler medya planı için son derece önemlidir çünkü medya
hedeflerine ne oranda ulaşıldığını bu araştırma sonuçları göstermektedir. Eğer hedeflere
ulaşmada herhangi bir sorun varsa; kampanya sürerken değişiklik yapmak, strateji ve planda
düzeltmeler gerçekleştirmek mümkündür. Böylece kampanya bitmeden gerekli düzeltmeler
yapılır ve amaçlanan hedeflere ulaşmaya çalışılır.
Değerlendirme yaparken de gerçekçi olmakta, soğukkanlı davranmakta yarar vardır. Kimi
kitle iletişim araçlarında dönemsel değişiklikler, reyting ve tiraj düşüşleri ya da gazetelerin
satışlarında azalma ya da çoğalmalar olabilir. Bu kısa vadeli değişimler elbette dikkatle
izlenmeli ama bunlar göz önüne alınarak medya planı ve stratejilerinde köklü değişiklikler
yapmaktan kaçınılmalıdır. Ekonomik gelişmeler, siyasi sorunlar, uluslar arası hareketler kitle
iletişim araçlarını zaman zaman etkileyebilir ama bunların kalıcı hasarlara yol açıp
açmayacağı kısa vadede anlaşılmayabilir. Bu nedenle sabırlı ve kararlı hareket etmekte yarar
vardır.

11.4.MEDYA KARMASININ SEÇİMİ
Medya planlaması yapabilmek için her bir medya seçeneğinin ulaşım, sıklık ve etki
özelliklerinin bilinmesi gerekir. Her medya ortamının üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır.
Medya planlama uzmanları medya seçerken pek çok faktörü bir arada düşünmek zorundadır.
Örneğin hedef tüketicilerin medya izleme alışkanlıkları, medya seçimini etkiler. Ürünün
yapısı da medyanın seçimini etkileyebilir; moda kıyafetler için renkli bir dergi daha
uygunken, bir otomobilin performansı en iyi televizyon aracılığıyla gösterilebileceği için
televizyonu seçmek uygun olacaktır. Mesajın cinsi de medya seçerken değerlendirilecek
faktörlerden birisidir. Karmaşık ve ayrıntılı teknik bilgiler içeren bir mesaj için doğrudan
postalama ya da dergi daha uygunken, fiyat indirimi kampanyası en etkili şekilde radyo ya da
televizyondan hedef kitleye duyurulabilir. Medya planlama uzmanı, medyayı seçerken
maliyetleri de mutlaka göz önünde bulundurmak zorundadır (Tenekecioğlu, 2003: 262).
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11.4.1. Spesifik medya araçlarına karar verilmesi
Medya çeşidine karar verildikten sonra spesifik medya araçlarının neler olacağına da karar
verilmelidir. Örneğin gazete reklam ortamı olarak kullanılacak ise bunun hangi gazeteler
olacağı belirlenmeli, ulusal gazetelerin yanı sıra yerel gazetelere de reklam verilip
verilmeyeceğine karar verilmelidir. Aynı şey televizyon ve radyo için de geçerli; burada da
hangi televizyon ve radyo kanallarına reklam verileceği, yine yerel kanalların kullanılıp
kullanılmayacağı belirlenmelidir. Burada en çok dikkat edilecek nokta; reklam verilecek
medyanın izleyici, dinleyici, okuyucu kitlesi ile reklamı yapılacak ürünün hedef kitlesinin
örtüşmesidir (Tenekecioğlu, 2003: 262).
Medya planının asıl başarısı da markanın hedef kitlesi ile medyanın hedef kitlesini ortak bir
noktada buluşturabilmekte yatmaktadır. Hazırlanan tüm stratejiler, taktikler, planlamalar,
uygulamalar bu amacı gerçekleştirebilmek için yapılmaktadır.
Ürünün ya da hizmetin bir hedef kitlesi var ve bu hedef kitlesine ulaşarak satış yapmak ya da
iletişim amaçlarını gerçekleştirmek istemektedir. Aynı şekilde medyanın da kendine göre bir
hedef kitlesi vardır ve yayınlarını bu hedef kitle izlemekte, yayınlardan etkilenmektedir. Ürün
ya da hizmetin hedef kitlesinin aynı zamanda reklam verilen medyanın
izleyicisi/okuyucusu/takipçisi olması arzulanan bir durumdur. Reklam verilen kitle iletişim
araçlarının hedef kitleleri ne kadar ürün ya da hizmetin hedef kitlesi ile yakınlaşırsa, başarı
elde etmek de o kadar kolaylaşacaktır.
Reklam kampanyası için tek bir medya seçilebileceği gibi karma bir medya planı da
oluşturulabilir. Tabii bu medya karmasının içine hangi iletişim araçlarının konulacağını
belirleyecek olan çoğunlukla ürün ya da hizmetin nitelikleri ve bütçe olacaktır.
Medya planlamada internet, son yıllarda önemli bir reklam ortamı olarak öne çıkmaktadır.
İzleyici seçiciliğinin yüksek olması, etkileşim olanaklarının bulunması, düşük maliyetli
olması ve mesajları güncelleştirmenin kolay olması internetin en önemli avantajlarıdır. Medya
planlarında internete giderek daha geniş yer verilmesi de bu avantajların fark edildiğini
göstermektedir.
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UYGULAMALAR
Reklam ajanslarının gerçekleştirdikleri kampanyalar sonrasında kampanyaların etkisi
ölçtükleri değerlendirme raporlarına ulaşılabilir. Ayrıca Effie’nin Kazananlar kitabı
edinilerek orada yer alan kampanyaların nasıl değerlendirildiği öğrenilebilir.
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UYGULAMA SORULARI
1. Spesifik medya araçlarına karar verilirken nasıl bir yol takip edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İletişim araçlarının çeşitlendiği ve medya ortamının karmaşıklaştığı günümüzde reklamcılar
için medya planlaması daha da önem kazanmaktadır. Bütçenin doğru kullanılması ve etkili
sonuçlar alabilmek için medya planlamasının eksiksiz yapılması büyük önem taşımaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanyasını pekiştirecek unsurlardan değildir?
A) Rakip analizi
B) Medya Planlama
C) Uygun bütçeleme
D) Hedef kitle analizi
E) Kitle iletişim araçları
2. Aşağıdakilerden hangisi medya seçiminde izlenecek temel adımlardan değildir?
A) Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek
B) Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak
C) Bütçe ayırmak
D) Medya araçları arasında seçim yapmak
E) Zamanlamaya karar vermek
3. Aşağıdakilerden hangisi medya planlaması aşamalarından biri değildir?
A) Pazar analizi
B) Medya hedeflerinin belirlenmesi
C) Medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
D) Durum analizi
E)Değerlendirme ve takip
4. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması unsurlarından değildir?
A) Mal
B) Kişisel satış
C) Fiyat
D) Dağıtım
E) Tutundurma

187

5. Aşağıdakilerden hangisi medya karmasının seçiminden dikkat edilmesi gereken
unsurlardan biri değildir?
A) Medya izleme alışkanlıkları
B) Ürünün yapısı
C) Mesajın cinsi
D) Maliyet
E) Mesaj sıklıkları

6. Günümüzde medya planlaması yaparken geçmişe nazaran neyin önemi daha da
artmıştır? Anlatınız.
7. Medya seçiminde nasıl bir yol izlenmelidir?
8.Medya planlama sürecinin 4 aşamasını anlatınız.
9.Bütçenin çok olması neden etkili bir medya planlaması için tek başına yeterli değildir?
10. Reklam mesajının hedef kitleye ulaştırılması için medya hedeflerinin gerçekçi
belirlenmesi neden önemlidir? Tartışınız.

CEVAPLAR: 1.A 2.C 3.D 4.B 5.E
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12. REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12.1. Reklam Araştırmalarının Önemi
12.1.1. Araştırma: Reklamın Pusulası
12.2. Reklam Araştırmalarının Kapsamı
12.3. Reklam Amaçlarına Yönelik Etkinlik Ölçümü
12.3.1. Reklamın İletişim ve Satış Amaçlarını Ölçmek
12.4. Etkinlik Ölçümü Araştırmaları
12.4.1. Reklam Öncesi Etkinlik Ölçümleri
12.4.2. Reklam Sonrası Etkinlik Ölçümleri
12.5. Reklam Etkinliğinin Ölçülmesindeki Zorluklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Reklamda araştırmanın önemini anlatınız

2.

Reklam amaçlarına yönelik etkinlik ölçümünü anlatınız.

3.

Reklam öncesi etkinlik ölçümlerinde hangi tür testler kullanılır?

4.

Reklam sonrası etkinlik ölçümlerinde ana amaç nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Reklamcılıkta Ölçme
Değerlendirme

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve Reklamcılıkta ölçme ve Reklamcılıkta ölçme ve
değerlerdirme
ayrıntılı değerlendirme,
Etkinlik
olarak ele alınacaktır.
Ölçümler,
Ölçüm
Araştırmalarına yönelik bilgi
sahibi olunur.
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Anahtar Kavramlar

Reklamcılıkta Ölçme ve Değerlendirme
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Giriş
Reklamcılıkta mesajın hedef kitlelere ulaştırılabilmesi için mutlaka yeterli araştırmanın
yapılması gereklidir. Bu araştırma hem ürün ya da hizmeti, hem de hedef kitleleri
kapsamaktadır. Ancak kapsamlı bir araştırmadan sonra başarılı reklamlar ortaya konulabilir,
etkili sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bu sonuçların ne kadar başarılı olduğunun da mutlaka
ölçülmesi zorunludur. Bu bölümde bu konular incelenmiştir.
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12.1.

REKLAM ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ

Çağımızda artık bir işi yapmak kadar, yapılan o işin doğru şekilde ölçülmesi, yapılanların ne
kadar iyi yapıldığının ortaya konulması da önemli hale gelmiştir.
Araştırma, günümüzün en stratejik kavramlarından biridir. Belirsizliğin arttığı, koşulların
sürekli değiştiği, rakiplerin konumlarını bilmenin önem kazandığı bir dönemde ancak
araştırma ile sağlıklı bir yol haritası çizmek mümkün olacaktır. Bir işe başlamadan önce
yapılacak araştırma, o işi doğru yapmamıza yardımcı olacak, iş bittikten sonra yapılacak
araştırma ise bize nerede yanlış yaptığımızı gösterecek ya da yaptığımızın doğruluğunu teyit
edecektir.
Kitlelere seslenen ve etkileme gücüne sahip bir iletişim aracı olarak reklam için de araştırma
son derece önemli bir kavramdır.

12.1.1. Araştırma; reklamın pusulası
Reklam planlamasında belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının veya ne ölçüde
ulaşıldığının araştırılması, reklamın etkinliğinin ölçülmesi sonucunu getirmektedir. İyi bir
reklam planlamasının doğru ve uygun bir biçimde yapılıp yapılmadığı ancak reklam
etkinliğinin ölçülmesi ile anlaşılabilir. Reklam etkinliği ölçümüyle birlikte denetim süreci de
başlayacaktır. Reklam etkinliğinin ölçümü; reklam harcamalarında rasyonelliğin sağlanması,
en uygun reklam aracının seçilmesi ve reklam içeriklerinin doğru belirlenmesi amaçları
doğrultusunda yapılmaktadır (Gürüz, 1998: 74).
Reklam araştırmaları, yöneticilerin daha etkin karar alabilmelerini sağlar ve ek bilgi
ihtiyaçlarını karşılar. Ülkemizde geçmiş dönemlerde reklam ile ilgili araştırmalara pek önem
verildiği ve bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin doğru kullanıldığı söylenemez. Bunun
çeşitli sebepleri vardır; bunlardan birincisi reklam araştırmasını yapabilecek yetkinlikte
araştırma şirketinin ve teknik donanımın az olmasıdır. İkincisi de reklamverenlerin
araştırmanın önemini anlamakta geç kalması, araştırmaya ayrılan bütçeyi gereksiz görmesidir.
Ama bugün geçmişte yaşanan pek çok sorunun aşıldığı görülmekte, araştırma reklam sektörü
için stratejik bir değer olarak kabul edilmektedir.
Reklam araştırmaları, gelişen teknoloji ile birlikte önemini daha da artırmıştır. Çünkü hedef
kitleye ulaşılabilen kitle iletişim mecralarının sayısı artmış, çeşitlenmiş ve daha karmaşık bir
hal almıştır. Eskiden sadece televizyonu, gazeteyi, dergiyi ölçen, değerlendiren araştırmacılar
şimdi sosyal medya gibi devasa bir alan ile muhatap olmak zorunda kalmışlardır. Reklamın
sosyal medyada nasıl algılandığı, nasıl yorumlandığı sorularına cevap bulmak araştırmacıların
en zorlu konuları arasında yer almaktadır.
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Araştırma yapmadan reklam yapmaya kalkmak, adeta pusulasız yönünüzü bulmaya çalışmak
gibidir. Hem reklamı yapmadan önce araştırma yapmak, hem de reklamı hedef kitleye
sunduktan sonra etkilerini araştırmak artık bir zorunluluktur. Başarılı reklamın yolu, etkili
araştırmadan geçmektedir.

12.2.

REKLAM ARAŞTIRMALARININ KAPSAMI

Reklama yönelik araştırmalar reklamverenleri olduğu kadar reklam ajanslarını ve reklam
araçlarını da yakından ilgilendirmektedir. Reklamın etkilerinin belirlenmesi ve rasyonel
kararların alınması için gerekli olan reklam araştırmalarını şu kapsam altında toplayabiliriz
(Tokol, 1994: 108; Gürüz, 1998: 74):
a.İlgiyi çekme ve tüketiciyi ürünü ya da hizmeti satın almaya ikna etme bakımından reklam
temasının, reklam içeriğinin ve bunun hedef kitleye iletilme biçiminin belirlenmesi.
Reklam temasının araştırılmasında; reklamın “nasıl” söyleneceğinden çok, “ne” söylenmesi
gerektiği bulunmaya çalışılır. Bu amaçla hedef kitlelere yönelik grup görüşmesi, projeksiyon
yöntemleri ve çeşitli psikolojik ölçme araçları kullanılır. Reklam içeriğinin belirlenmesinde
ise hatırlama, anlama testleri, kelime çağrışım ve cümle tamamlama gibi projeksiyon
yöntemleriyle psikolojik ölçme araçlarından yararlanılır.
b.Medya araştırması; Televizyon, radyo, gazete, dergi, sosyal medya gibi reklam mecralarının
etkinlikleri değerlendirilir. Medyanın özellikleri, reklam mesajına uygun olup olmadığı
araştırılır. Hedef kitlenin büyüklüğü ile reklam medyası arasındaki ilişki de incelenir. Reklam
mesajını hedef kitleye en etkili şekilde iletebilecek medyanın bulunması amaçlanır.
c.Reklam bütçesinin belirlenmesi; Bütçe sübjektif yöntem, rasyo (oran) yöntemi ve görev
yöntemi ile belirlenir. Sübjektif yöntem; reklam yöneticisinin deneyimine ve sağduyusuna
dayanır. Rasyo yöntemi; önceden belirlenmiş sabit veya değişken bir oran ile belirlenir. Görev
yönteminde ise reklam bütçesi, önceden belirlenmiş reklam amaçlarını gerçekleştirecek
şekilde hazırlanır.

12.3.

REKLAM AMAÇLARINA YÖNELİK ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Reklamın sonuçlarının ve etkinliğinin ölçümünde; reklamdan beklentilerin net ve açık olarak
bilinmesi, reklam amaçlarının tanımlanması gereklidir. Bunlar bilinir ve belirlenirse reklam
sonuçlarını ve etkinliğini ölçmek de mümkün olacaktır. Reklam amaçları ölçümlenirken, hem
iletişim amacına hem de satış amacına yönelik ölçümlemeler yapılır. Bilindiği gibi reklam
hedef kitlenin bir ürün ya da hizmeti satın almasını sağladığı gibi, marka hakkında olumlu
izlenim uyandırmak, imaj ve itibarını geliştirmek amacı da taşımaktadır (Gürüz, 1998: 75).
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12.3.1. Reklamın iletişim ve satış amaçlarını ölçmek
Reklamın iletişim amaçlarını ölçmek, hedef kitlede ürün ya da hizmetin nasıl bir algı
oluşturduğun öğrenmek açısından önemlidir. Reklam hedef kitle ile doğru ve sağlıklı bir
iletişim kurmayı başarabiliyorsa, çok önemli bir kanal açılmış demektir. Hedef kitle ile
kurulan bu iletişim, hedef kitlenin güvenini kazanmak için gereklidir. İnsanlar güven
duydukları ürünlere, hizmetlere, markalara yönelmekte, onlarla ilişkilerini uzun vadeli
düşünmektedir. Reklam iletişim amacıyla aslında satışlara da çok ciddi katkı sağlamaktadır.
Reklamın satış amacı ölçülürken, ne kadar satış yapıldığına ilişkin veriler dikkate
alınmaktadır. Satışların oranı beklentileri karşılıyorsa, reklam başarılı sayılmaktadır.
Kuşkusuz satış oranları reklamverenler açısından önemlidir, çünkü ancak satış yapılarak gelir
elde edilmekte, elde edilen gelirle ürünün ya da hizmetin hayatiyeti sürdürülmektedir. Hiçbir
reklamveren satış amacını göz ardı ederek sadece tüketici/hedef kitle ile iletişim amaçlı
reklam yapmaz. İletişim amaçlı reklamın ana hedefi de aslında satışları artırmaya yöneliktir.
Sadece satış amaçlı bir reklam anlayışı da sağlıklı ve uzun vadeli bir bakış açısı değildir.
Belki satışlar kısa vadede artabilir ama bunun sürekliliğinin sağlanması için hedef kitle ile
verimli ve kalıcı bir iletişim kanalı açılmalı; ürün ve hizmete yönelik olumlu algılamalar
çoğaltılarak güven inşa edilmeli, bu güvenin de hedef kitlenin ikna edilmesinde önemli
olduğu unutulmamalıdır.

12.4.

ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMALARI

Reklamın etkilerini ölçen araştırmalarla, reklamın tümü veya bir kısım öğelerinin etkileri
ölçülmektedir. Bu ölçümler reklam yapılmadan önce gerçekleştirilirse ön test (pre-test),
reklam yapıldıktan sonra gerçekleştirilirse son test (post-test) ismini almaktadır. Bu iki önemli
ölçüm yönteminin kendine has özellikleri ve amaçları vardır.

12.4.1. Reklam öncesi etkinlik ölçümleri
Reklam kampanyasının uygulama aşaması öncesinde, büyük fikrin gelişimi sırasında, fikrin
son halinin taslaklar üzerinden hedef kitleyi temsil eden fokus gruplarla test edilmesidir. Bu
değerlendirme yönteminde fikrin ilk gelişmeye başladığı dönemdeki temel kavram, kavram
testleri ile analiz edilir. Ayrıca reklam kampanyasının yayınlanmadan önceki halleri de (basılı
ya da outdoor bir reklamın başlığı, televizyon reklamının storyboard ve animasyon çalışmaları
gibi) bu aşamada test edilir. Hedef kitleyi temsil eden focus gruplarla belirli mekanlarda planlı
görüşmeler yapılır ya da laboratuvar yöntemlerinden yararlanılır (Elden, 2009: 499).
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Reklam öncesi yapılan etkinlik ölçümlerinde tüketici panellerinden, hatırlama testlerinden ve
fiziksel ölçüm testlerinden de faydalanılabilir. Tüketim panellerinin özelliği, belirli ölçütlere
göre seçilmiş bir grup kişiden belirli dönem aralıklarıyla sürekli olarak tüketim alışkanlıkları,
marka ve ürün tercihleri konusundaki sorulara verdikleri cevaplarla bilgi toplanmasıdır. Juri
olarak da adlandırılan paneller bir grup tüketiciden oluşur. Paneli oluşturan tüketiciler
üzerinde bazı testler uygulanarak reklamın yayın öncesi etkisi belirlenmeye çalışılır. Bu
testlerden bazıları şöyle sıralanabilir:
-Hazırlanan reklam seçenekleri bu gruplara gösterilir ve görüşleri istenir. Böylece en çok ve
en az beğenilen reklamlar belirlenir.
-Ayrıca reklamın tüketiciler üzerindeki psikolojik etkilerini ölçmek üzere, algılama
biçimlerini ölçmeyi amaçlayan algılama testleri ile satın alma kararı öncesinde reklam
hakkındaki tutumunu ölçmeyi amaçlayan tutum testleri yapılabilir.
-Bilinçaltı testleri için detaylı görüşmeler yapılabilir, projeksiyon yöntemi, öykü anlatma gibi
teknikler uygulanabilir.
-Çeşitli yöntemlerle tüketicilerin en çok hatırladığı ya da izlediği reklamların hangileri olduğu
belirlenmeye çalışılır. Tüketici araştırmalarında grup tartışmaları tekniğinden de
yararlanılabilir.
-Tüketicilerin reklam karşısındaki psikolojik tepkileri de ölçülmeye çalışılır. Fiziksel,
biyolojik ölçümlerle ortaya konulan tüketici tepkileri değerlendirilir (Babacan, 2008: 299).
Reklam öncesi etkinlik ölçümlemesinin en avantajlı yanı, az bir harcamayla hedef kitlenin
reklam ile ilgili fikrini, düşüncesini, geribildirimini almaktır. Hedef kitlelerden gelecek bu
geribildirim önemlidir çünkü reklamın stratejisinin ne kadar doğru olduğunu da aynı zamanda
bu ön testler sırasında öğrenmek mümkün olmaktadır. Eğer hedef kitleden reklamın mesajı ile
ilgili olumsuz bir geri bildirim gelirse, reklam yöneticileri hemen devreye girmeli ve gerekli
düzeltmeleri yapmalıdır.
Böyle bir düzeltme reklam kampanyası henüz hedef kitleye sunulmadan yapılırsa, az
maliyetle önemli bir problem çözümlenmiş olur. Eğer reklam kampanyası başladıktan ve
mesajlar hedef kitleye ulaştıktan sonra böyle bir düzeltmeye ihtiyaç duyulursa, o zaman hem
işin maliyet boyutu çok büyür hem de hedef kitlede olumsuz bir izlenim bırakılır. Bu olumsuz
izlenimin izlerini silmek, imajın ve itibarın aldığı yarayı tedavi etmek uzun zaman alacaktır.
Bu nedenle reklam sahaya çıkmadan önce mutlaka uzmanlar tarafından, bilimsel yol ve
yöntemlerle test edilmeli, hedef kitlenin görüşleri alınmalı ve bu ön testlerden alınan sonuçlar
paralelinde reklam hedef kitlesiyle buluşturulmalıdır.

İletişim kazasının, pek çok trafik kazasından daha ağır hasarlar bıraktığı gerçeği hiçbir zaman
unutulmamalıdır.
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12.4.2. Reklam sonrası etkinlik ölçümleri
Reklam nasıl sahaya inmeden, tüketici/hedef kitle ile buluşmadan önce çeşitli testlerden
geçiyor, ölçümlemeler yapılıyorsa, yayınlandıktan sonra da beklenen amacın gerçekleşip
gerçekleşmediğini ölçmek gereklidir.
Reklam sonrası etkinlik ölçümlerinde mesajın alıcılarda bıraktığı izlenimler öncelikli olarak
ölçülmeye çalışılır. Daha sonra reklamın kaç kişi tarafından, nerelerde izlendiği araştırılır.
Reklamla ilgili bilgilerin hatırlanıp hatırlanmadığı da ölçülür.
Reklam sonrası etkinlik ölçümlerinde satışlardaki artışlar da dikkatle izlenir, reklamın satışları
artırmadaki etkisi araştırılır ((Babacan, 2008: 305).
Reklam kampanyası kitle iletişim araçlarında yayınlanıp hedef kitlesiyle buluştuktan sonra
yapılacak ölçümler aynı zamanda bundan sonra yapılacak yeni kampanyalar için de yol
gösterici bir nitelik taşıyacaktır. Çünkü iletişimde süreklilik esastır. Mesajların birbirini takip
etmesi, aynı dili kullanması ve aynı perspektiften tüketiciye seslenmesi, ikna için gereklidir.
Reklam sonrası yapılan etkinlik ölçümlerinde kitle iletişim kanallarının da yakından
izlenmesinde yarar vardır. Hangi iletişim kanallarının daha etkili olduğu belirlenirse, diğer
kampanyalarda bu mecralara daha çok ağırlık verilebilir. Bu da maliyetlerin düşürülmesine
yardımcı olabilir.

12.5.

REKLAM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNDEKİ ZORLUKLAR

Reklamın hedef kitlesi insanlardır ve dolayısıyla insan davranışlarının ölçülmesi, tutumların
anlaşılmaya çalışılması sanıldığından daha zordur. Üretimi, finansmanı, teknik konuları
ölçmek insan davranışlarını anlamaya oranla daha kolaydır. Çünkü onlardaki değişkenlik daha
azdır ve daha çok somut verilere dayanmaktadır. Reklam etkinliğinin ölçülmesindeki
zorlukları şu şekilde sıralayabiliriz (Gürüz, 1998:79; Kocabaş-Elden, 2009:168; Kurtuluş,
1976: 56):
-Doğrusal olmayan etkiler: Reklam harcamalarındaki artışlar, satışlarda aynı oranda bir artış
gerçekleştirmeyebilir. Satışlar reklam harcamalarının başlangıçtaki düşük düzeylerinde,
yüksek düzeylere göre daha oransal olarak artma eğilimi göstermektedir.
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-Tesirsiz etkiler: Reklam harcamalarında, belirlenen en az düzeye ulaşılmadıkça, reklam
tesirsiz kalabilir. Bu asgari düzeydeki harcamanın miktarı reklam ortamı ve araçlarına bağlı
olarak değişebilir.
-Zaman içinde yayılma etkileri: Reklamın etkileri zaman içerisine yayılarak ortaya çıkar.
Reklam harcamaları, reklamın yapıldığı anda değil belirli bir süre içinde satışlarda etkisini
gösterir.
-Çürütme etkileri: Reklam tekrar edilmediği zaman işlevini yitirmektedir. Yeni reklamların
yapılmaması halinde, geçmiş dönemlerde yapılan reklamların etkisi zamanla yok olmaktadır.
-Pazarlama bileşeni etkileri: Reklam çabalarının etkinliği fiyatlandırma, mal, kalite, satış
sonrası hizmet, dağıtım kanalları gibi pazarlama bileşenlerinin, diğer fonksiyonel unsurlarının
düzeyleri ve karışımı tarafından etkilenmektedir.
-Tutundurma planı etkileri: Reklam çabalarının etkinliği, kişisel satış, satış geliştirme ve
duyurum gibi satışları artırma amacı güden diğer tutundurma araçlarının düzeyleri ve karışımı
tarafından etkilenmektedir.
-Çevresel etkiler: Reklam çabalarının etkinliğine genel ekonomik durum, piyasa durumu,
tüketici davranışları, politik durum ve diğer çevresel etkenler etki etmektedir.
-Rekabetle ilgili etkenler: Reklam çabalarının etkinliği, reklamın yapıldığı dönemde rakiplerin
uyguladıkları plan ve programlar ile birbirlerinin plan ve programlarına karşı geliştirilen
tutumlar tarafından da etkilenmektedir.
-Kalite etkileri: Reklam çabalarının etkinliği, reklam mesajının kapsamı, sunuluşu ve seçilen
reklam aracı tarafından da etkilenmektedir.
Görüldüğü gibi yukarıda sıraladığımız unsurların tümü de reklamın etkilerini ölçmeyi
zorlaştıran bir rol oynamaktadır. Buna rağmen reklamın etkisi mutlaka ölçülmeye çalışılmalı,
zorlukları aşmak için yoğun çaba harcanmalıdır. Ölçülmeyen hiçbir şey üzerinde denetim
hakkına sahip olunmadığı ancak ölçülebilen sonuçların geliştirilebileceği unutmamalıdır.
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UYGULAMALAR
Reklam etkilerini ölçmek oldukça zordur, ancak bu konuda küçük bir deney yapmak
mümkündür. Akşam ailenin diğer üyeleri ile birlikte televizyon izlerken reklam arasından
sonra aile üyelerine en çok akılda kalan reklam, marka ve bu markanın sloganı sorularak,
reklamın aile bireyleri arasında nasıl bir etki bıraktığı ve bu etkinin satın alma davranışına
dönüşüp dönüşmeyeceği ölçümlenebilir.
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UYGULAMA SORULARI
1. Reklam etkinliğinin ölçülmesindeki zorluklar nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Reklam uygulamaları hem öncesinde hem de sonrasında araştırmaya dayandırılmalıdır. Ancak
bu şekilde yapılanın doğru yapılıp yapılmadığı anlaşılabilir. Ölçülmeyen iletişim sonuçları,
belirsizliği körükler. Belirsizlik ise etkili iletişimin düşmanıdır.
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BÖLÜM SORULARI

1. Reklam araştırmalarına gerekli önem verilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi
değildir?
A) Yetkin araştırma şirketinin olmaması
B) Araştırma için teknik donanımın az olması
C) Reklam verenlerin araştırmaya gerekli önemi vermemesi
D) Araştırmaya ayrılan bütçenin gereksiz görülmesi
E) Reklam verenlerin ürün veya hizmetlerine güvenmesi
2. Reklamın ölçülmesi hangi alanda daha zordur?
A) TV
B) Sosyal medya
C) Gazete
D) Dergi
E) Radyo
3. Aşağıdakilerden hangisi reklamın etkilerinin belirlenmesi ve rasyonel kararların
alınması için gerekli olan reklam araştırmaları kapsamına girmez?
A) Reklam içeriğinin iletilme biçimi
B) Medya Araştırması
C) Reklam bütçesinin belirlenmesi
D) Ürün veya hizmetin kalitesi
E) Hedef kitle ile reklam medyası arasındaki ilişki
4. Aşağıdakilerden hangisi reklam içeriğinin belirlenmesinde kullanılan ölçme
araçlarından biri değildir?
A) Hatırlama testleri
B) Anlama testleri
C) Algı araştırması
D) Kelime çağrışım
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E) Cümle tamamlama

5. İletişim amaçlı reklamın ana hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış arttırmak
B) İtibar kazandırmak
C) İmaj pekiştirmek
D) Olumlu algı oluşturmak
E) Farkındalık yaratmak

6. Reklam bütçesi belirlenirken hangi yöntemler kullanılmaktadır?
7.Reklam etkinliğinin ölçülmesindeki zorluklardan doğrusal olmayan etkileri
açıklayınız.
8. Reklam etkinliğinin ölçülmesindeki zorluklardan çürütme etkilerini açıklayınız.
9. Reklam etkinliğinin ölçülmesindeki zorluklardan rekabetle ilgili etkenleri açıklayınız.
10. Reklam çabalarının etkinliğine politik durumun etkisi nasıl olabilir? Araştırınız.

CEVAPLAR: 1.E 2.B. 3.D. 4.C 5.A
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13. REKLAM VE TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Propagandanın Tanımı
13.2. Totaliter Rejimler ve Propaganda
13.3. Propagandanın Ahlaki Yönü
13.4. Propagandanın İki Kaynağı
13.5. Propagandanın Amacı
13.6. Propaganda Süreci
13.7. Propaganda Strateji ve Taktikleri
13.8. Propagandanın Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Reklam niçin insanı anlamak zorundadır? Tartışınız.
2.Reklamın toplumsal etkilerini tartışınız.
3.Yeni yüzyılda değişen tüketici davranışlarını tartışınız.
4.Ekonomik etkenlerin tüketici davranışlarıyla ilişkisini anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Reklam ve Toplum

Reklamda ve toplum ilişkisi
detaylı şekilde ele
alınacaktır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Reklam ve toplum ilişkisi ve
reklamın
toplumsal
etkilerine
yönelik
bilgi
sahibi olunur.
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Anahtar Kavramlar

Reklam ve Toplum
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Giriş
Kitleleri etkileyen ve yönlendiren bir iletişim biçimi olarak reklamın önemli toplumsal etkileri
vardır. Bu bölümde reklamın toplumsal etkileri üzerinde durulmuş, ayrıca değişen tüketici
davranışlarına dikkat çekilmiştir.
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13.1.REKLAM YÖNETİMİ VE İNSAN
Reklam yönetimi için en önemli unsur insandır. Hem üretim faktörü hem de tüketici olarak
bakıldığında insanın reklam açısından değeri daha iyi anlaşılacaktır.
İşletme yöneticileri, amaçladıkları verimliliğe ve etkinliğe ulaşabilmek için insana
yönelmenin gerekliliğini artık çok daha iyi anlamaktadır. İnsana yönelen işletme yöneticileri;
hem varlıklarının esas unsuru olan tüketicileri daha detaylı araştırma imkanı bulmakta, hem
de üretim faktörlerinin temelini oluşturan işgücünü ve çalışma koşullarını araştırıp
belirleyebilmektedir. Bu kapsamda, katılımcı yönetim, yataylaşan hiyerarşi, güdüleme ve
önderlik gibi etkenler üretim faktörü olarak insanın önemini artırırken, üretimi yönlendiren
esas unsuru oluşturan tüketicinin önemi de insana verilen değeri daha gerçekçi şekilde ortaya
koymaktadır (Gürüz, 1998: 82).
İşletmeler, stratejik yenilenme sürecini işletebilmek için sürecin özünü oluşturan
tüketicileri/müşterileri araştırmalıdır. Tüketici/müşteri, ürün çizgisini en son belirleyen kişidir.
Bu nedenle işletmeler, yeni stratejilerini oluştururken müşterileri, ürünleri ve hizmetleri
gruplama yoluna gitmektedir. Yeniden yapılanma sürecinin reklam faaliyetleri üzerindeki
etkisi müşteri/ürün/hizmet gruplaması temeline dayanılarak gerçekleştirilmektedir. İşletme
stratejilerinin başarıya ulaşabilmesinde kilit unsur, insandır. Hem işletmeler tüketici/müşteri
olarak insanı çok yakından tanımalı, hem de insan kaynaklarını en yüksek verimliliği
sağlayacak şekilde yapılandırmalıdır (Gürüz, 1998: 83).

13.1.1. Reklam yönetimi, insanı anlamayı başarmalı
İnsan faktörünün doğru tanınması ve tanımlanması, akılcı bir yaklaşımla ele alınması, reklam
yönetiminin başarıya ulaşabilmesi için zorunludur.
İnsan karmaşık bir yapıya sahiptir; onu tanımak da, anlamak da güçtür. Çünkü insan
çoğunlukla duygularıyla hareket eder ve karar verir. Özellikle satın alma kararlarının
çoğunluğu, akıl ve mantık ile değil, duygular ile verilir.
Bu nedenle reklamlar; tüketicileri/müşterileri/hedef kitleleri ikna etmek için onların
duygularına seslenmek, duygularını harekete geçirmek zorundadır.
Ürünün, enformasyonun, bilginin çoğaldığı günümüzde farklılaşabilmek, öne çıkabilmek ve
tüketiciyi yakalayabilmek için duygu temelli reklamların önemi daha da artmaktadır. Duygu
bir anlamda reklama ruh vermekte, hedef kitle ile arasında bir bağ kurulmasına yardımcı
olmakta, mesajın hatırlanmasını kolaylaştırmakta, kalıcılığı artırmaktadır.

Günümüz insanı eskiye oranla artık çok daha fazla bilgi kaynağına sahip; istediği
enformasyona kolayca erişebiliyor, araştırabiliyor, sorgulayabiliyor. Yine günümüz insanı,
212

eskiye oranla dünyayı bildiği yabancı diller ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar
aracılığıyla çok daha yakından izleyebiliyor, gelişmeler hakkında kısa sürede bilgi sahibi
olabiliyor.
Böyle bir insanı reklam yönetiminin ikna etmesi, eskiye oranla, artık çok daha zor. Çünkü
çağımız insanının beğeni düzeyi de, estetik algısı da, olaylara bakışı ve yorumlayışı da mesafe
kat etti, gelişti, kolay tatmin edilemez noktaya ulaştı.
Reklam yönetiminin teknik bakış açısıyla, kuru bilgiyle, eski alışkanlıklarla bu yeni insana
ulaşması güçleşti. Sosyal medya, kişiler arasındaki iletişimin yapısını değiştirdiği gibi tüketici
alışkanlıklarını ve davranışlarını da derinden etkiledi.
Yeni tüketici tipi çıktı ortaya; beğeniler farklılaştı, satın alma kanalları çoğaldı, satın alma
kararları değişik faktörlerden etkilenmeye başladı. Marka bağımlılığı çağımızda en üst düzeye
çıktı.
Reklam yönetimi hiç de kolay olmayan, “insanı doğru anlama” işini başarmak zorunda, eğer
doğru stratejiler üretmek, başarılı sonuçlar elde etmek istiyorsa…
Reklamın başarı kıstası da çağımızdaki gelişmeler ışığında şu şekilde yeniden yorumlanmalı:
“En başarılı reklam, insanı en iyi anlayan reklamdır…”

13.2.REKLAMIN TOPLUMSAL ETKİLERİ
Reklamlar 4 önemli yolla toplumda bireylerin hayatını etkilemektedir (Kavas:1988: 69):
-Reklamın ikna etme gücü: Hedef kitleyi ikna etmek için öncelikle doğru bilgi aktarılması
gerekir. Tüketici/hedef kitle aldığı bilgiyle ürün hakkında bir kanaate sahip olur. Ama o
kanaatin satın alma kararına dönüşmesi için reklamcılığın yaratıcı yönüne ihtiyaç vardır.
Reklamcılık tüketiciye aktarılan bilgiyi satın alma kararına dönüştürmede stratejik bir işlev
üstlenir. Reklam ikna etme gücüyle toplum üzerinde derin izler bırakır, hatta bazen hiç ihtiyaç
olmayan ürünleri bile bireylere satın aldırabilir.
-Reklamın dürüstlük ilkelerine uygunluğu: Reklam yönetimi, hedef kitleye bilgi aktarırken
mutlaka doğru ve gerçek bilgileri aktarmalıdır. Çünkü hedef kitlede oluşturulacak en küçük
bir güvensizlik, ürüne ve işletmeye yönelik itibar ve imaj zedelenmesini beraberinde
getirecek, bu da tüm satın alma kararlarını olumsuz etkileyecektir. Tüketiciden bir şey
saklanması ya da gerçek olmayan bir bilginin aktarılması kesinlikle doğru bir davranış
değildir. Belki kısa vadede birtakım avantajlar sağlayabilir ancak uzun vadede bu tür bir
tutum hem işletmeye hem markaya çok büyük zararlar verir. Zaten dürüst reklam ilkelerine
bağlı kalmayan markalar ve işletmeler, sadece tüketiciler tarafından değil aynı zamanda
hukuk tarafından da cezalandırılmakta, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedirler.
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-Reklamın estetik ve görsel boyutu: Reklamın verdiği mesaj kadar görselliği, sunumu da
toplum tarafından yakından takip edilmektedir. İnsanoğlunun estetik ve güzel olana karşı bir
eğilimi her zaman vardır. Reklamların da görsel olarak çekici ve estetik olanları, ikna edicilik
açısından değer taşımaktadır. Reklamlarda estetik ve görsel unsurlar ne kadar doğru
kullanılabilirse, toplumsal etkiler de o oranda olumlu gerçekleşmektedir. İletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, günümüzde reklam yapımında önemli aşamalar sağlamış,
estetik ve görsel güzelliği artırmıştır.
-Reklamların değer yargıları ve hayat tarzıyla ilişkisi: Toplumsal değerler, kültürel varlıklar
reklam iletişiminin başlıca unsurlarıdır. Reklam mesajları, toplumda genel kabul görmüş
unsurları barındırdığında etki gücünü daha çok artıracaktır. Reklamlar topluma aynı zamanda
bir hayat tarzı sunar; insanlara reklamı yapılan ürünlere/markalara sahip olduklarında aynı
zamanda bir hayat tarzına da sahip olacakları mesajı verilir. Bireylerin satın aldıkları ürünle
kendilerini bütünleştirmelerinde “marka bağlılığı”nın etkisi büyüktür. Markalar, tüketicilerle
kurdukları iletişimde ürettikleri değere sahip olunmasını talep ederler. Tüketiciler de
markaların ürettikleri değere sahip olduklarında kendilerini mutlu hissederler, markalar
üzerinden toplumda kendilerini yeniden konumlandırırlar. Reklamların, marka imajı, itibarı
ve algısı üzerinde de çok büyük etkileri vardır. Başarılı reklamlar, marka imajının
pekişmesine olumlu yönde katkı sunarken, başarısız reklamlar marka imajının zedelenmesine
yol açabilir.

13.3.REKLAM YÖNETİMİ VE DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Modern işletmecilik anlayışının odağında insan ve davranışları vardır. İnsan davranışlarını
anlamadan, onun kodlarını çözmeden, ne doğru mesajları verebilmek mümkündür, ne de
insanlardan gelecek geribildirimleri anlamak, hatalı stratejileri düzeltmek mümkündür.
Tüketici davranışlarını ve ihtiyaçlarını tahmin edip o doğrultuda hareket eden işletmeler,
geleceği görebilen işletmelerdir. Tüketicilerden/müşterilerden gelen geribildirimler, her
işletmenin can damarı niteliğindedir. Alınacak olumlu ya da olumsuz geribildirimler/mesajlar,
işletme için çok önemli bilgiler olarak düşünülmelidir. Pazarlamacılar kadar reklamcıların da
düşüncesi, varolan ihtiyaçları karşılamak değil, gelecekteki beklentileri tahmin edebilmek ve
uyarmaktır. Tüketicilerin beklentilerini öğrenebilmek, rakip işletmelere karşı daha iyi ve
başarılı olabilmeyi getirmektedir. Bu başarının sonucunda da, hedef müşterinin daha fazla
memnuniyeti ve daha uzun süreli elde tutulması gerçekleştirilmekte, potansiyel müşteriler de
sadık müşteri haline getirilebilmektedir (Gürüz, 1998: 83).

Küreselleşme sürecinin üretimi dünya geneline yaygınlaştırdığı, rekabetin koşullarını
sertleştirdiği, kaliteyi artırdığı bir dönemde; artık hiçbir işletmenin “tüketiciyi yok sayarak”
hareket etme gibi bir lüksü kalmamıştır.
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Tüketici çağımızın en önemli aktörlerinden biridir artık.
Çünkü tüketicilerin verdiği kararlar, işletmelerin kârlılıklarını artırmakta, markalaşmalarını
kolaylaştırmakta, yurtdışına açılmalarına önemli katkılarda bulunmaktadır.
Ya da tersinden bakıldığında, tüketicinin istemediği, beğenmediği, almadığı ürünler piyasada
kendisine yer bulamamakta, tüketicinin ilgisini çekmeyen markalar piyasadan kısa sürede
silinip gitmektedir.

13.3.1. Tüketici odaklı yeni yönetim anlayışı

Reklam Yönetimi, pazarın tüketici odaklı olduğu gerçeğini kabullenmeli ve bu yeni duruma
göre yeniden konumlanmalıdır.
İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, sosyal meydanın hayatımızda edindiği geniş yer,
enformasyonun çoğalması ve insanların eskiye oranla daha çok bilgi sahibi olması, tüketicileri
bilinçlendirmiştir.
Bilinçli tüketiciyi ikna etmek, satın alma kararını verdirmek kolay değildir.
Günümüzde tüketicilerin karar vermelerine yardımcı olan etkenlerin çoğu değişmiş,
farklılaşmıştır. Değişik kaynaklardan elde edilen bilgiler sonucunda verilen kararların
etkilenmesi, yönlendirilmesi de bu anlamda güçleşmiştir. Tüketici davranışlarını etkileyen
unsurların başında “kişisel etkenler” gelmektedir. Tüketicinin kişiliği, yaşı, cinsiyeti, öğrenim
durumu, mesleği gibi unsurlar satın alma kararında etkili olmaktadır.
“Ekonomik etkenler” de tüketici davranışında önemlidir. Ülke ekonomisinin genel durumu,
kişinin kendi ekonomik durumu ve gelir düzeyi, nasıl bir tüketici davranışı göstereceği
açısından önem taşımaktadır.
Tüketici davranışını etkileyen bir diğer unsur da “sosyolojik etkenler”dir. Tüketici istek ve
ihtiyaçlarının belirlenmesinde kültür ve alt kültürün etkisi fazladır. İnsanlar, yine insanlar
tarafından oluşturulan değerler sisteminin (örf, adet, gelenek vb.) etkisiyle satın alma
davranışlarını değiştirirler. Kişinin ait olduğu sosyal sınıf da tüketici davranışının
belirlenmesinde etkilidir. Son olarak tüketici davranışlarında üzerinde durulması gereken
unsur, “psikolojik etken”lerdir. Öğrenme, güdüleme, kişilik, algılama, inanç ve tutumlar,
tüketim psikolojisini etkileyen faktörlerdir. Bu faktörler doğru analiz edilerek tüketicilerin
hangi psikolojik etkenleri dikkate alarak satın alma kararı verdiği ortaya konulabilir (Gürüz,
1998: 86).

Reklam yönetiminin başarılı sonuçlar alabilmesi için mutlaka tüketicilerin değişen
davranışlarını iyi analiz edebilmesi, yeni tüketici tipine ve tutumlarına karşı stratejiler
geliştirebilmesi gereklidir. Tüketici, reklam yönetimi için stratejik bir öneme sahiptir.
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Tüketicinin anlaşılmadığı, satın alma kararlarının çözümlenemediği bir ortamda başarılı
sonuçlar elde edebilmek de mümkün olamayacaktır.
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UYGULAMALAR
Televizyon reklamları ve gazete ilanları bağlamında toplumsal gelişmelere paralel olarak
Türkiye özelinde reklamların konseptinde ve içeriğinde değişimler yaşanmış mıdır?
Yaşanmışsa eğer buna örnek olabilecek reklamlar nelerdir?
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UYGULAMA SORULARI
1. Odağına insanı almayan bir reklam başarılı olabilir mi? Tartışınız
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Toplum sürekli bir değişim ve devinim halindedir. İnsanlar da bu değişimden etkilenirler.
Toplum ve birey değişirken, reklamın değişmemesi düşünülemez. Reklamcılık da hem
toplumsal değişimleri yakından izlemeli hem de bireylerin tutum ve davranışlarındaki
değişimi anlamaya, çözmeye çalışmalıdır. Ancak bu şekilde başarılı olması mümkündür.
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BÖLÜM SORULARI
1. Reklam yönetimi için en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medya araçları
B) Fiyat
C) İnsan
D) Ürün veya hizmet
E) Prodüksiyon
2. İşletme stratejilerinin başarıya ulaşması için kilit unsur aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Reklam
B) İnsan
C) İtibar
D) İmaj
E) Farkındalık
3. Aşağıdakilerden hangisi duygu temelli reklamların artmasının nedenlerinden biri
değildir?
A) Ürün çeşitliliği
B) Enformasyon çokluğu
C) İmaj oluşturma
D) Öne çıkma isteği
E) Farklılaşma
4. Aşağıdakilerden hangisi reklamın toplumsal etkilerinden biri değildir?
A) Reklamın duygulara hitap etmesi
B) Reklamın ikna etme gücü
C) Reklamın dürüstlük ilkelerine uygunluğu
D) Reklamın estetik ve görsel boyutu
E) Reklamların değer yargıları ve hayat tarzıyla ilişkisi
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5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen unsurlar arasında yer
almaz?
A) Kişisel etkenler
B) Sosyolojik etkenler
C) Psikolojik etkenler
D) Ekonomik etkenler
E) Duygusal etkenler

6. Reklam yönetiminin başarılı sonuçlar alabilmesi için neler yapmak gerekmektedir?

7.İnsanı anlayan reklam sizce nasıl başarılı sonuçlar doğurabilir? Yorumlayınız.
8.Reklamın ikna etme gücünü açıklayınız.
9.Reklamın estetik ve görsel boyutu neden önemlidir? Toplumsal açıdan inceleyiniz.
10.Reklamın toplumun değer yargılarıyla ilişkisini anlatınız.

CEVAPLAR:
1.C 2.B 3.C. 4.A 5.E
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14. REKLAM AHLAKI VE REKLAMIN DENETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Reklamcılıkta Etik Kavramı
14.1.1. Örgütsel ve Mesleki Etik Olgusu
14.2. Reklama Yönelik Eleştiriler
14.2.1. Etik İlkeler ve Tüketicinin Güven Duygusu
14.3. Reklamın Özdenetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklamcılıkta ahlak kavramı niçin önemlidir? Tartışınız.
2. Örgütsel etik kavramını açıklayınız.
3. Mesleki etik kavramını tartışınız.
4. Reklama yönelik eleştiriler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Reklam Ahlakı ve Denetim

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Reklam ahlaki bağlamda ele Reklamcılıkta etik kavramı
alınarak, denetim kavramı tartışılarak, reklama yönelik
incelenecektir.
eleştiriler irdelenecektir.
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Anahtar Kavramlar

Reklam Ahlakı ve Denetim
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Giriş
Her iletişim faaliyeti gibi reklam da belirli ahlaki kurallar ile bağlıdır. Bu aynı zamanda
toplumsal sorumluluğun da gereğidir. Reklamcılık mesleğinden ahlaki değerlere ve hukuki
kurallara bağlı kalması beklenmektedir. Bu bölümde ahlaki değerler ile reklamın denetimi
konusu incelenmektedir.
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14. 1. REKLAMCILIKTA ETİK KAVRAMI
Kitle iletişim araçları, toplumu etkileme, yönlendirme gücüne sahiptir. Bu nedenle kitle
iletişim araçlarının mutlaka sorumluluk duygusuyla hareket etmesi, hukuki sınırlamalara
uygun davranması gereklidir.
Aynı şey, topluma mesaj veren, onları ikna etmeye çalışan reklamlar için de geçerlidir.
Reklam mesajlarının, gazetede yayınlanan bir haber ya da yorumdan veya televizyonda
yayınlanan bir programdan farkı yoktur. Kitle iletişim araçlarından beklenen sorumluluk, etik
değerlere uygun ve hukuki sınırlar içinde yayıncılık anlayışı, reklamcılardan da
beklenmektedir.
Reklam sektöründe etik denildiğinde ilk önce reklamcının kişisel etik anlayışından, örgütsel
etik ve mesleki etik kavramlarından bahsedilmelidir.
Kişisel etiğin kaynağı, öncelikle bireyin kendi vicdanıdır. Bireysel olarak her reklamcı içinde
bulunduğu toplumsal yapı ve genelde insanlık için, topluma sunduğu reklam mesajının
olumlu ve olumsuz etkilerini kendi vicdanı içinde belirlemelidir. Bireysel olarak reklamcı
kendi etik değerlerini belirler, etik kodlarını ortaya koyarsa, bundan hareketle örgütsel ve
mesleki etik değerleri belirlemek daha kolay olacaktır (Yeygel, 2007:357).
Yeni Yüzyılın beraberinde getirdiği teknolojik gelişmeler, bireylerin daha fazla bilinçlenmesi
ve sosyal konulara olan duyarlılığı, etik konusuna olan ilgiyi de artırmıştır.

14.1.1. Örgütsel ve mesleki etik olgusu
Çağımızda küreselleşme sürecinin de etkisiyle üretim süreçlerinde, pazarlama ve satış
kanallarında pek çok şirket ve kurum, birbirine benzer başarıyı yakalama imkanı bulmuştur.
Benzer ürünleri, yine benzer fiyatlarla tüketiciye sunan firmaları birbirinden ayıran en önemli
etkenlerin başında ahlaki değerlere olan duyarlılıkları gelmektedir. Tüketiciye karşı dürüst
davranan, kendi çalıştırdığı kişilerin hak ve hukuklarını koruyan, topluma karşı
sorumluluklarını yerine getiren işletmeler; toplum tarafından da benimsenmekte, ürünleri
daha fazla satın alınmaktadır. Kriz zamanlarında da tüketiciler, etik değerlere saygılı, topluma
katkıda bulunan markalara her zaman sahip çıkmakta, onların krizleri en az zararla
atlatmalarına yardımcı olmaktadır.
Bu çerçevede ele alınması gereken iki önemli kavramdan biri örgütsel etik, diğeri de mesleki
etik kavramlarıdır.

Örgütsel etik, yasal bir çerçevede işgörenlerde aynı tür davranışların yerleştirilmesini
sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri yaparken bazı
toplumsal sorumlulukların da üstlenildiğini gösteren ilkeleri kapsamaktadır (Yeygel,
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2007:358). Reklam sektöründe örgütsel etik önemli bir yer teşkil eder. Reklam ajansı ile
reklamveren arasındaki ilişkilerde etik değerler çerçevesinde hareket edilirse, hem dürüst ve
şeffaf bir ilişki biçimi kurulmuş olur hem de bu ilişkinin uzun ömürlü olması sağlanabilir.
Reklam ajansı, kendi etik değerlerine aykırı ise reklamverenin kimi taleplerini rahatlıkla geri
çevirebilmeli ya da reklamı yapılan ürünle ilgili kafasında soru işaretleri varsa, aldığı
bilgilerden tatmin olmamış ise, ilave bilgiler, açıklamalar, belgeler isteyebilmelidir.
Eğer bu yapılmayacak olursa, ortaya tüketiciyi yanıltan reklamlar pekâlâ çıkabilir. Böyle bir
durum hem reklamcıyı hem de reklamvereni güç durumda bırakır, tüketicinin güvenini sarsar.
Reklamcılığın temel unsurlarının başında güven gelir. Tüketicinin markaya, ürüne, şirkete
karşı güveni bir kez sarsıldı mı, o güveni yeniden tesis etmek, yıkılanı yeni baştan inşa etmek
çok uzun süre alır. Güvenin inşası çok güç; yıkılması, zarar görmesi ise çok kolaydır. Bu
nedenle hem reklam şirketleri hem de reklamverenler, örgütsel etik değerlere bağlı kalmaya
özen göstermelidir. Etik değerlere uygun yapılan reklamların başarılı sonuçlar almak için
gerekli olduğu ilkesi asla unutulmamalıdır.
Mesleki etik ise belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin oluşturduğu, koruduğu, uyduğu
ilkeler bütünüdür. Mesleki etik ilkeleri; kişisel eğilimleri sınırlar, mesleği yapan kişilerden
belirli davranış kalıpları bekler, bunlara uymayanları dışlar ve meslek içi rekabeti düzenler
(Aydın,2002:4). Reklam sektöründe mesleki ilkelerin belirlenmesinde özdenetim kurullarının
önemli bir rolü vardır. Reklam ile ilgili birtakım yasal düzenlemeler mevcuttur; hem uluslar
arası hem de ulusal anlamdaki yasal düzenlemeler, zaten hukuki olarak uyulması gereken
zorunluluklardır. Bunlara uyulmadığı takdirde, hukuka aykırı davranılmış, suç işlenmiş
sayılır. Hukuka aykırılıkların niteliğine göre de birtakım yaptırımlarla karşılaşılması doğaldır.
Mesleki etik ilkeleri, reklamla ilgili hukuki sınırlamaların ve yaptırımların dışında gelişen,
mesleğin kendi içinde denetimini yapmayı amaçlayan çok özel denetim mekanizmalarıdır.
Eğer reklamcılık sektöründe mesleki etik ilkeleri sağlıklı işletilir, bu ilkelerin içselleştirilmesi
sağlanabilirse, yasal sınırların aşılması da rahatlıkla önlenebilir.
Mesleki etik ilkelerine uyulduğunda zaten aynı zamanda hukuki çerçeve içinde kalınarak
hareket edilmiş olacak, hukuk dışı uygulamalardan uzak kalınacaktır.
Reklam sektörünün hukuki yaptırımlardan ziyade meslek ilkeleri ve meslek örgütleri
aracılığıyla etik değerlere uygun davranması en ideal olanıdır. Çünkü reklam, iletişim
sektörünün en önemli öğelerinden biridir. İletişimin hukuki yaptırımlar ile sınırlanması,
kısıtlanması, hatta yasaklanması, iletişim özgürlüğü açısından doğru bir yaklaşım
olmayacaktır. Ama şiddete özendiren, ahlaki değerleri hiçe sayan, nefret suçu işleyen,
toplumun ortak kabullerine saldıran reklamlar da kabul edilemez. Bu tür reklamlar, iletişim
özgürlüğü ileri sürülerek, savunulamaz.

Bu nedenle reklamın iletişim özgürlüğünü sağlamada en önemli görev, reklam özdenetim
kurullarına düşmektedir. Bu kurulların etkin ve sağlıklı çalıştırılmasıyla hem reklam sektörü
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üzerinde hukuki bir denetim mekanizmasına fazlaca bir ihtiyaç kalmayacak, hem de etik
değerlere uygun reklamların üretilmesine önemli katkılarda bulunulacaktır.
“Reklamın amacı ürünü sattırmaktır, etik değerler reklamı bağlamaz” gibi bir yaklaşım asla
kabul edilemez. Reklam toplumu etkileyen, yönlendiren, satın alma kararının verilmesine
yardımcı olan çok önemli bir iletişim aracıdır. Medyanın nasıl toplum üzerinde ciddi bir etkisi
varsa ve kamuoyunu yönlendirebiliyorsa, reklam da benzer bir güce sahiptir. Kitle iletişim
mecralarını kullanan, artık sosyal medya ile toplumun kılcal damarlarına bile girmeyi
başarabilen reklam mesajlarının, etik ilkelere bağlı kalması büyük önem taşımaktadır. Eğer
reklam mesajları toplumu olumsuz etkileyebilecek mesajlar taşırsa, bunun sonuçları tahmin
edilenden daha ağır olabilir, daha fazla kâr hırsı topluma zarar verebilecek sonuçlar
doğurabilir. Günümüzde etik ilkelere bağlı bir ticaret ve iş dünyası anlayışı öne çıkmakta, bu
ilkelere bağlı kalmayanlar ise dışlanmaktadır.

14.2.REKLAMA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Reklamın toplum üzerindeki kimi olumsuz etkilerine dikkat çeken bilim adamları, bazı
noktalarda reklamı eleştirmektedir. Reklamın toplumsal etkileri çerçevesinde dile getirilen
eleştirileri şöyle özetleyebiliriz (Topçuoğlu, 1996: 185):
-Reklam, ihtiyaçları olmayan şeyleri de insanlara satın aldırır.
-Reklam, mal ve hizmetlerin tüketiciye maliyetini artırır.
-Reklam, insanların beynini yıkar.
-Reklam, reklamverenlerin kitle iletişim araçları üzerinde baskı kurmalarına yol açar.
-Reklam, ekonomide tekelleşmeye neden olur.
-Reklam, sanat ve kültürün yozlaşmasına katkıda bulunur.

14.2.1.Etik ilkeler ve tüketicinin güven duygusu
Reklama yönelik eleştirilerin odak noktasında birtakım olumsuz algılar bulunmaktadır. Yine
burada reklam ahlakına ve etik ilkelere atıf yapmamız gerekecektir. Çünkü toplumsal
değerleri dışlayan, şiddet gibi kabul edilemez unsurları içinde barındıran, etik ilkelere
uymayan reklamlar; tüketiciyi aldatmaya, yanıltmaya, olumsuz yönde etkilemeye yöneliktir.

Reklamlara yönelik eleştirilerin azaltılmasının en önemli yollarından biri reklamların etik
ilkelere bağlı kalmasını sağlamaktır.
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Tüketici aldatılmayacağına, kendisine gerçekdışı bilgi verilmeyeceğine, ihtiyacı olmayan
ürünlerin satılmaya kalkışılmayacağına güvenmelidir.
Bu güven hem markaların imajını ve kurumsal kimliğini olumlu anlamda etkiler, hem de
reklamcıların tüketiciler ile kurduğu iletişimi sağlamlaştırır.
Reklam iletişimi bir defaya mahsus bir iletişim değildir; hedef kitle ile sürekli kurulması
gereken, karşılıklı etkileşime dayanan bir iletişimdir. Bu iletişim sürecinde yaşanacak
kırılmalar, güvensizlikler, mesajların hedef kitleye sağlıklı şekilde ulaşmasını da engeller.
Mesajların hedef kitleye ulaştırılamaması sonucunda ise satın alma kararı verilemez ve reklam
gerçek amacına ulaşamaz.

14.3.REKLAMIN ÖZDENETİMİ
Özdenetim kavramı, reklam sektörünün kendi kendini denetlemesi, etik kuralları kendisinin
belirlemesi ve bunları denetlemesi anlamına gelmektedir.
İletişim alanında yasal zorunluluklardan ve hukuki yaptırımlardan çok, özdenetim daha elzem
bir konudur. Kamuoyuna bilgi aktaran, tüketiciye mesaj veren, yorum ve analizleriyle kitleleri
yönlendiren iletişim mecralarının, yine bu alanlarda çalışan kişi ve kurumlar tarafından
denetlenmesi, kurallarının konulması, bu araçların özgürlüğünün muhafaza edilmesi açısından
büyük önem taşımaktadır.
Reklamda özdenetim anlayışı şu görevleri yerine getirmek için vardır (Avşar ve Elden, 2004:
85) :
-Reklamcılık ölçü ve standartlarını belirleyip geliştirme,
-Belirlenen bu standartların tüm sektör tarafından bilinmesini ve kabul edilmesini sağlama,
-Reklamverenlere ve reklam ajanslarına önceden yol gösterme, ihtiyaç duyduklarında çeşitli
tavsiyelerde bulunma,
-Belirlenen kurallara uyup uymadığını takip etme,
-Kural ihlali yapıldığında gerekli yaptırımları uygulama,
-Tüketicilerden, rakip markalardan ve diğer ilgililerden gelen şikayetleri görüşüp, çözmeye
çalışmak.

Türkiye’de reklamın özdenetimi konusunda son yıllarda önemli mesafeler alınmıştır.
Reklamverenler ve Reklamcılar Derneği’nin işbirliği ile 1994 yılında “Reklam Özdenitim
Kurulu” kurulmuştur.
231

Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK), kendisine rehber olarak Uluslararası Reklam Uygulama
Esasları'nı almakta ve reklamları bu ilkelere uygunluğu çerçevesinde değerlendirmektedir.
RÖK’ün yasal bir yaptırım gücü bulunmamakta, daha çok meslek içi dayanışma ve etik
ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir.
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UYGULAMALAR
Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklamverenler Derneği'nin web siteleri düzenli olarak
takip edilerek etik ve meslek ahlakı konularındaki son gelişmeleri ve uygulamaları takip
etmek öğrenilen bilgilerin taze kalmasını sağlayacaktır.
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UYGULAMA SORULARI
1. Reklamın özdenetimi neden önemlidir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Her meslekte olduğu gibi reklamcılıkta da etik değerler çok önemlidir. Topluma karşı
sorumluluk duygusu taşıyan ve kitleleri etkileme gücü bulunan reklamın etik dışı
davranışlarda bulunması kabul edilemez ve bunun toplumsal sonuçları ağır olur. Aynı şekilde
reklamın denetimi de sorumluluk anlayışı açısından önem taşımaktadır
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BÖLÜM SORULARI
1. Kriz zamanında tüketiciler ne tür markalara sahip çıkarlar?
A) İtibarlı markalara
B) Etik değerlere saygılı markalara
C) Güçlü markalara
D) Zayıf markalara
E) Hizmet markalarına

2. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerin etkileri arasında yer almaz?
A) Kişisel eğilimleri sınırlar
B) Meslektaşlarından belirli davranış kalıpları bekler
C) Meslek içi rekabeti düzenler
D) Hukuk dışı uygulamalara zemin sağlar
E) Kurallara uymayanları dışlar

3. Aşağıdakilerden hangisi reklama yönelik eleştiriler arasında yer almaz?
A) Reklam, etik değerlere ters düşer.
B) Reklam, insanların beynini yıkar
C) Reklam, sanat ve kültürün yozlaşmasına yol açar.
D) Reklam, ekonomide tekelleşmeye neden olur.
E) Reklam, ihtiyaçları olmayan şeyleri de insanlara satın aldırır.

4. Aşağıdakilerden hangisi reklamda özdenetim anlayışına uygun görevlerden
değildir?
A) Reklamcılık ölçü ve standartlarını belirleyip geliştirme
B) Belirlenen kurallara uyup uymadığını takip etme
C) Kural ihlali yapıldığında gerekli yaptırımları uygulama
D) Belirlenen standartların tüm sektör tarafından bilinmesini ve kabulünü sağlama
E) İletişim araçlarının özgürlüğünü sağlama
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5. Reklam özdenetim kurulu kaç yılında kurulmuştur?
A) 1990
B) 1992
C) 1994
D) 1999
E) 2000

6.Reklamcılıkta yasal sınırların aşılmaması için neler yapılabilir?

7. Reklamcılık ölçü ve standartlarını belirleyip geliştirme görevi kimindir?

8.Reklamların ahlaka neden ihtiyacı vardır? Araştırınız.

9.Kişisel ahlaki değerlere sahip olmayan bir reklamcıdan mesleki ahlaka uygun
davranması beklenebilir mi? Tartışınız.

10.Reklam sektöründe etik ve hukuk kurallarına uygun davranılması yasa ile mi
sağlanmalı, yoksa meslek örgütleri mi bu görevi üstlenmeli? İkisi arasındaki farkı
araştırınız.

CEVAPLAR:
1.B 2.D 3.A 4.E. 5.C.
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