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ÖNSÖZ

Reklâmlar bir anlamlandırma yöntemi olarak toplumsal ve kültürel oluşumları
etkilemektedir. Toplumun bakış açısını yansıtması ve aynı zamanda ona yön vermesi nedeni ile
reklâmlar toplumsal değerlerin oluşumu ve yönlendirilmesinde de etkilidir. Reklâm toplumu
değiştirici ve dönüştürücü etkiye sahip olması nedeniyle bir ayna işlevi görmektedir. Aynadaki
imgeler değiştikçe toplumsalın imgeleri de değişime uğramaktadır. Bu çalışmada, markalarla
ilişkilendirilerek sunulan toplumsal ya da bireysel ihtiyaçların toplumsal değerleri nasıl
dönüşüme uğrattığı ele alınmıştır.Ayrıca reklamı oluşturan öğelerin ne olduğu ve etkili reklam
metni yaratmak için nelere dikkat etmek gerektiği konuları ele alınacaktır.
Bu bağlamda her bölümün sonunda yer alan bölüm sorularıyla da desteklenerek,
öğrencilerin

reklam literatürünü, tarihçesini, amaç, işlev ve uygulama alanlarını

stratejilerini öğrenmelerine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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YAZAR NOTU

Reklamcılık Mesleği toplumun, insanın anlaşılabilmesi, anlamlandırılması ve yönlendirilmesi
bağlamında oldukça önemli bir iletişim yönetimidir. Bu mesleğin amaç, işlev ve uygulama
alanlarının bilinmesi ve bilinçli

stratejilerle uygulanabilmesi açısından oldukça gereklidir.

Öğrencilerimizin bir Reklamcılık mesleğini en etkili biçimde uygulayabilmelerine yardımcı
olmak için hazırlanmış olan bu kitabın yararlı olması dileğiyle öğrencilerimize sunuyorum.

1.Reklamda Mesaj Stratejisi

1.1.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde reklamın ne olduğu, amaçları, işlevleri ve mesaj stratejisinin nasıl oluşturulduğu
öğrenilecektir.

BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR

1. Reklam nedir ve işlevleri nelerdir?
2. Reklamda mesaj stratejisi nasıl oluşturulur?
3. Reklamda yaratıcı strateji nasıl oluşturulur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklamın ne olduğu,

Mesleğe yönelik bilgi

Konuya ilişkin literatür

amaçları, işlevleri ve mesaj

edinimi

okunarak ve çeşitli

stratejisinin nasıl
oluşturulduğu.

perspektiflerde tartışılarak

Anahtar Kavramlar

 Kurumsal iletişim: Kişi ya da kurumun hedef kitlesi ile sürekli, hızlı ve geribildirimli
doğrudan iletişim sağlayan, hedef kitleden gelen yankılarla çalışmalarına yön veren,
kuruluş felsefesini oluşturan önemli bir yönetim görevidir.
 Değer:

Ulaşılmak üzere tercih edilen hedefler ve bu hedeflere ulaşma yöntem ve

yollarıyla ilgili genel inançlardır.

 Kültür: Tüketim alışkanlıklarını şekillendiren, tüketim ve tüketici davranışlarını
etkileyen sosyo kültürel bir unsurdur.

GİRİŞ
Reklamın ne olduğu, amaçları, işlevleri ve mesaj stratejisinin nasıl oluşturulduğu ele alınacaktır.
REKLÂMIN TOPLUMSAL DEĞER YAPILANMASINA ETKİSİ

İmaj oluşturmak üzere değerler, arzular ve imgelemlerle yapılandırılan reklâmlar,
doğallaştırılarak tüketicilere sunulmaktadır. Böylelikle ideolojiler de simgeleştirilerek
sunulmuş olur. Burada küresel kültür,

sunduğu değerler, yarattığı gereksinimler ve

beklentilerle toplumsal değerleri de dönüşüme uğratmaktadır. Küreselleşme kapsamında
pazarlar da küreselleştiğinden tüketicilerin satın alma alışkanlıkları ve tercihleri de buna bağlı

olarak tek tipleşmiştir. Küresel mal ve hizmetlerin tükettirilmesi adına, yerel kültürlerin
kültürel özelliklerine uygun dilsel ya da görsel uyumlaştırmalar ve standartlaştırmalar
yapılmaktadır. Uluslar arası reklâm çalışmalarında daha çok evrensel duygu ve değerler
kullanılmaktadır. Reklâmlar oluşturdukları anlam çerçeveleri içinde kullanılan çeşitli
simgelerle, duygu ve değerlerle bireyleri kendine çeker. Bu bağlamda, Nic Hall (2004), dünya
çapında

tüketici

motivasyonlarını

araştırmış

ve

bütün

pazarlarda

her

kategoriye

uygulanabilecek 15 evrensel gereksinim bulmuştur. Bu belirlenen temel ihtiyaçlar, markalarla
bağdaştırılmaktadır. Nic Hall’un yapmış olduğu araştırmaya göre belirlenen 15 evrensel
ihtiyaç; “zenginlik, güvenlik, saygı, bireysellik, bilgi, sevgi, aitlik, rahatına ve zevkine
düşkünlük, eğlence, liderlik, uyum, kontrol, gelenek, etkileyicilik ve özgürlük” biçiminde
sıralanmıştır (Hall, 2004: 7). Bu gereksinimlerin aynı zamanda kişilik özellikleri de olduğu
görülmektedir. Kapitalizm, bu bağlamda, insan değerlerini, duygularını ve niteliklerini de
yönlendirmektedir.

Değerler ulaşılmak üzere tercih edilen hedefler ve bu hedeflere ulaşma yöntem ve yollarıyla ilgili
genel inançlardır (Rokeach 1973’den aktaran: Artan ve diğ., 2005: 14). Bireylerin yaşam
hedefleri, gereksinimleri ve benimsedikleri değerler farklıdır. Dolayısıyla benzer durumlara farklı
anlamlar yükler ve farklı davranışlar sergilerler. Gereksinimler bulunulan çevreye ve konuma
göre değişir. Değer ve gereksinimler markalar yardımıyla yansıtılmaktadır. Burada önemli olan
marka ve tüketici arasında nasıl bir bağın kurulduğudur. Markanın kişiliği ile tüketicinin kişiliği
özdeşleştirilmeye çalışılarak aynı zamanda markaya yüklenen değerler tüketiciye de
benimsetilmeye çalışılır. Evrensel ihtiyaçlar duygusal eğilimlerle bağlantılıdır. Bu duygulanımlar
marka elemanları olan, görüntü, tonlama, kullanılan dil, şekil, dizayn ve kullanılan kanallarla
yaratılmaya çalışılmaktadır. Reklâmlar bir anlamlandırma yöntemi olarak toplumsal ve kültürel
oluşumları etkilemektedir. Zira kültür, tüketim alışkanlıklarını şekillendiren, tüketim ve tüketici
davranışlarını etkileyen sosyo kültürel bir unsurdur. “İnsanlar, belli bir toplumun üyesi olarak
dünyaya gelirler ve bu bağlamda bu toplumun kendine has ve onu diğer toplumlardan ayıran
değerleri, normları ve inançlarının bütünü olan kültür ve bu kültür içinde yer alan kendi içinde
ortak özelliklere sahip alt kültür grupları kişiliklerin oluşumunda etkili olmaktadır. Tüketiciler
yaşam tarzlarını, ihtiyaç ve isteklerini kültürün sunduğu çerçevede şekillendirirler” (Elden et al.,

2005: 256). Toplumun bakış açısını yansıtması ve aynı zamanda ona yön vermesi nedeni ile
reklâmlar toplumsal değerlerin oluşumu ve yönlendirilmesinde de etkilidir. Reklâm toplumu
değiştirici ve dönüştürücü etkiye sahip olması nedeniyle bir ayna işlevi görmektedir. Aynadaki
imgeler değiştikçe toplumsalın imgeleri de değişime uğramaktadır. Bu çalışmada, reklâmlarda,
markalarla ilişkilendirilerek sunulan toplumsal ya da bireysel ihtiyaçların tüketim ideolojisi
kapsamında toplumsal değerleri nasıl dönüşüme uğrattığı ele alınmıştır. Bu bağlamda toplumsal
değerler açısından dört reklâm toplumbilimsel yönteme göre incelenmiştir.
REKLAMDA MESAJ STRATEJİSİ
Reklamda hedef kitle belirlenir, reklam amaçları oluşturulur. Reklam mesajları ve içeriğinin ne
olması gerektiği konusu ise reklam mesaj stratejisi olarak adlandırılır. “Mesaj stratejisi, müşteri,
işletme, ajans işbirliği ile ortaya çıkar. Müşteri işletmenin sorumluluğu; pazarlama ve iletişim
stratejilerinin açık ve net bir şekilde oluşturulmasında olduğu gibi, ürün ve hizmetler, pazarlar,
rakipler, tüketici demografik ve psikolojik özellikleri, tüketici satın alma davranışı araştırmaları
konularında gerekli bilgileri ve stratejik kararları almaktır. Ajans ise belirli ölçümlerin, formatları
kullanılacak dil, hedef kitleye en iyi uyan fikirlerin önerilmesi ve geliştirilmesinden
sorumludur.”1 Reklamda iletilmek istenen mesajlar, tüketicinin ihtiyaçlarıyla ilişkili hale
getirilmelidir.

Yaratıcı Stratejilere ilişkin geliştirilen yaklaşımlar kapsamında, Farklı Satış Önerisi,
Konumlandırma ve marka imajı yaklaşımları bulunmaktadır. “Farklı satış önerisi yaklaşımına
göre, ürünün özgün yanının ikna edici bir biçimde sunumu ile tüketicinin satın alma kararı
gerçekleşir. Böylece mesajların tüketiciye gereksinimini hatırlatıp buna çözüm bulması gerekir.
Konumlandırma, ürünü ya da kurumu seçilen pazar bölümleri, rekabet ve kurumun olanakları
bakımdan en uygun yere yerleştirmede, tüketicinin belirgin algı ve tutumlarını ve ürün kullanma
alışkanlıklarını belirlemeye çalışan süreçtir. Konumlandırma pazarın belli bir bölümüne
yönelerek hedef kitlenin zihninde belirli bir konuma yerleşecek biçimde tüketici özelliklerini ön
plana çıkaran bir yaklaşımdır… Konumlandırma yaklaşımına örnek olarak, belli bir diş macunu
markası gibi her gün kullanılan bir ürün, içinde beyazlaştırıcı olan maddelerden farklı yanı
1

Gaye Özdemir Yaylacı, Reklamda Stratejilerle yönetim, Alfa yayınları, İstanbul, 1999, s.150

olmayan ambalajlı bir ürün olsun. Bu ürünü rakip ürünler içinde etkili bir şekilde
konumlandırmak için yapılan sıkı çalışmalar tüketicilere “diş macunu ile daha beyaz, daha parlak
dişler” vaadine dayandırılacaktır. Eğer tüketiciler 15 yaş üzeri ve genç bir kitle ise, reklam
stratejisi, “seksi görünüşü” satmak için oluşturulacaktır. Yaratıcı stratejilerde kullanılan bir diğer
yaklaşım ise, marka imajıdır. Bu yaklaşım ile, ürünün ya da işletmenin fiziksel ve işlevsel
farklılıklarında çok psikolojik farklılıkları ön plana çıkar. Marka imajı somut bir yarar vaad
etmenin ötesinde daha üst düzeyde bir soyutlama aşaması olarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşımda
ürünün yani marka kullanımı sonucu ortaya çıkan duygular ve ürünün kullanıcıları olan bireylerin
yaşam stilleri, gereksinimleri ve değerleri gibi psikolojik yaklaşımlar irdelenir.”2
“Reklamın yaratıcılık sürecinde yaratıcı kişinin izlediği aşamalar şunlardır:

-Veri toplama
-Sorunu teşhis etme
-Alternatif çözümler getirme
-Uygun çözümü seçme
-Seçilen çözümü uygulama”3

“Yaratıcı strateji kapsamında elde edilmesi gerekli olan bilgilerden bazıları şunlardır:
-Ürün ve hizmet nedir?
-Reklam kampanyası ile ulaşılmak istenen amaç nedir?
-Müşteri kimlerden oluşur (coğrafi, demografik, psikolojik özellikleri ile satın alma davranışları
nelerdir?
- Rakipler kimlerdir?
2
3

A.g.e.s.153,154
A.g.e.s.153,154

- Reklamın iletişim hedefi nedir?
- Reklamın stili nedir ( ciddi ya da neşeli oluş)
- Hedef kitleye iletilecek mesajların içeriği nedir?
- Medya stratejisi nedir? ( hangi medya, ne sıklıkta ve ne kadar süre ile kullanılacaktır.)”4

Amerikan Pazarlama Birliği, reklamı, bir ürünün, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek, kişisel
olmayan yollarla sunumu olarak tanımlamaktadır. Reklam, kuruluşların kendilerini hedef
kitlelere tanıtmak ve farklarını vurgulamak amacıyla belli bir ücret karşılığında yapılan bir
tanıtım aracıdır. Pazarlama iletişiminin bir parçası olan reklam bir iletişim sürecidir. Reklamın
amaçları:(Reklam, araştırma, inceleme, gözlem, s. 20,21, Bengü Emine Çolakoğlu, Yalın
Yayıncılık, İstanbul,2008)
1. Satış Amacı: Kuruluşlar satışları artırmak, ürün ya da hizmete yönelik marka imajı oluşturmak
ve tüketici nezdinde ürün, hizmet ya da markaya dönük olumlu tutum ve davranış oluşturmayı
hedeflemektedir.
2. Reklamın satış amacı kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılır:
Reklam kısa dönemde tüketicileri ürün ve hizmetle ilgili ikna ve manipüle etmeyi amaçlarken
uzun dönemde ise talep yaratmayı amaçlar. “Tüketici ya da aracıya bilgi vermek, ürün ya da
hizmeti hatırlatmak ve satışa ikna etmek
3. Mal ya da hizmetin satışını sağlamak
4. Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak
5. Mal ya da hizmete karşı talebi arttırmak
6. Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek.
İletişim Amacı: bu tarz iletişim yönlendirilmiş ve biçimlendirilmiş bir iletişim biçimidir.
4

A.g.e.s.153,154

Reklam iletişim aracı olarak şu amaçları taşır:
1. Bilgilendirme, ikna etme, hatırlatma ve değer katmadır.
Özel Amaçları: Kişisel satış programını desteklemek, satışçıların ulaşmakta zorlandığı kişilere
ulaşmak, aracılarla olan ilişkileri geliştirmek, önyargıları ortadan kaldırmak bunlardan
bazılarıdır.” :(Reklam, araştırma, inceleme, gözlem, s. 20,21, Bengü Emine Çolakoğlu, Yalın
Yayıncılık, İstanbul,2000)
Tüketiciler reklam mesajlarına 3 aşamada tepki vermektedirler. Bilişsel aşama, Etkilenme
aşaması, davranışsal aşamalardır. “Bilişsellik aşamasında tüketicilerin düşünmeye dayalı zihinsel
süreçlerinden geçen mesajlar konusunda hedef kitlede farkındalık ve bilgilenme sağlanmaktadır.
Bu aşamanın en belirgin özelliği, rasyonelliktir. Diğer aşama olan etkilenme aşamasında ise
hedef kitlede ilgili markaya ilişkin çeşitli duygular oluşturularak reklama konu olan marka ile
tüketici arasında duygusal bir bağ yaratılmaya çalışılmaktadır. Üçüncü aşama olan davranışsal
aşamada ise, tüketicinin reklama konu olan markaya ilişkin istenilen eylemi gerçekleştirmesinin
amaçlandığı aşamadır. B.N. Tosun, 2003, “Reklam İletişimi yönünden tüketici karar verme
Süreci”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı 1’den aktaran Reklam, araştırma,
inceleme, gözlem, s. 20,21, Bengü Emine Çolakoğlu, Yalın Yayıncılık, İstanbul,2008) Öğrenme,
tüketim sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Reklam Metni
“Yaratıcı çalışmada sözcüklerin ve görüntülerin oluşturulması çalışmaları reklam metni ile
belirlenir. Reklam metni mesajın hem yazılı hem de sözlü Öğelerini içerir. Buna göre metin,
yalnızca başlıklar, alt-başlıklar, resim altları ve sloganlardan oluşan bir bütün olmayıp, aynı
zamanda resimler, markalar, çerçeveler, semboller, logolar ve diğer görsel görüntüleri radyo ve
televizyonda olduğu gibi ses ve müzik etmenleri ve hareketliliği içeren bir bütün halinde
algılanmalıdır. Reklam metninin amaçları İse, okuyucunun veya izleyicinin ilgisini çekmek,
haber vermek, gerekli bütün bilgileri anlaşılır ve inanılır bîr dille anlatmak ve tüketicileri ürünü
satın alma eylemine yöneltmek vb. şeklinde özetlenebilir. Reklam ajanslarında bulunan metin

yazarları da okuyucu/izleyicilerin dikkat ve ilgisini çekecek, ürünü satın almaya Özendirecek
bir biçimde yaratıcı yönlerini kullanarak reklam metinlerini hazırlarlar.
Ajansın metin yazarı reklam metnini hazırlarken, belirli bir plan içerisinde ürün veya hizmetin
özelliklerini, tüketiciler hakkındaki bilgileri, reklamın yayınlanacağı medyayı, reklamın içeriğini
(ana teması), görüntüleri ve tüketicilerin ürün reklamına karşı gösterecekleri tepkileri dikkate
almak durumundadırlar. Bunun için de reklamın amaçlan ve mesaj stratejisi metin yazarının yol
göstericileri olarak kabul edilir. Reklam metninin oluşturulmasından önce ürün ve hedef tüketicilerle ilgili olarak bir takım bilgilerin pazar araştırmaları ve tüketici davranışları araştırmaları
kapsamında elde edilip değerlendirilmeleri gerekir. Mehmet Oluç, metin hazırlanma aşamasından Önce elde edilmesi gerekli temel verileri şöyle sıralamaktadır^51”: ( s.160)

“Ürünle ilgili olarak gereksinim duyulan temel bilgiler:
a- Ürünün imalinde kullanılan hammadde ve gereçler etkili satış fikrine kaynak olabilir.
b- Ürün ne ölçüde iyi imal edilmiştir? Aynı hammadde ve personel kullanılmasına rağmen
reklamı yapılacak ürünü üreten firma deneyimli personeli ve know-how farklılığı dolayısıyla
diğer bir deyişle işin püf noktasını daha iyi bildiğinden aynı materyal ile rakibinden daha iyi
ürün üretebilir. Bu da etkili satış fikrine kaynak olabilir.
c- Bu ürün ne iş görür? Metin yazarı, bunu bilmekle birlikte ürünün birincil tatmin işlevlerinin
hangisi olduğunu belirleyip, ikincil, üçüncül işlevlerin birincil olanını gölgede bırakmayacak
biçimde bir tutum göstermelidir.
d- Rakip ürünlerle ölçüştürmede durumu nedir? Bir çok ürünün üstünlükleri yanında sakıncalı
yanları da vardır. Reklam yazarı hedef pazarda ürünün rakip ürünlere bakışla, hangi
üstünlüklerin Önem taşıdığını belirlemelidir.
e- Reklamı yapılan ürünün müşteri tarafından nasıl tanınacağı konusu da reklamda belirtilmelidir.
f- Metin yazarı reklamı yapılacak ürünün fiyatını da bilmelidir. Fiyat reklam metninde bildirilmese
bile rakip ürünlerin fiyatından yüksekse bunun nedenlerini bilmesi ve bu fiyatı ödemeye katlanan

müşterilerin ürünün hangi Özelliklerine bakarak bu fiyatı ödediklerini bilmesi de ona etkili satış
fikri vermeye yarayabilir.

Müşterilerle ilgili temel olgular veya bilgiler:
a- Reklamı yapılan ürün yalnızca erkekler veya yalnızca kadınlar tarafından mı, yoksa her iki
cinsiyet tarafından mı kullanılmaktadır? Eğer her iki cinsiyet tarafından kullanılıyorsa ağırlık
kimdedir?” ( s.161)
“b- Reklamı yapılan ürünün müşterileri daha çok hangi yaş grubundadır?
c- Olası müşterilerin gelir düzeyleri nedir? Gelir satın alma ve ödeme gücünü belirlediği gibi
insanların harcama modellerini ve alışkanlıklarını da belirler. Gelir sosyal statüde önemli bir
belirleyicidir.
d- Satın alma kararlarında kimler etkili olur? Metin yazan bunu bilirse reklam metninin
başlığını ve görüntüsünü, ürünü satın alma kararı vereni etkileyecek biçimde geliştirir.
e- Olası en iyi müşteriyi belirleyecek diğer karakteristikleri nelerdir? (Yaşanan yer, farklı din,
mezhep ve etnik gruplar vb.)

Metin yazan ürün ve müşteriler hakkında yukarıda sıralanan bir takım verileri elde edip,
gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, bu verilerin ışığında metin stratejilerini veya metin
sahanlığı (copy platform) geliştirirler. Hazırlanan metin stratejilerinde ürünün özellikleri
tüketiciye sağladığı faydalar veya tatminler ile pazar bölümleri gibi konular belirlenmelidir.

Reklamda anlatılmak istenen ana tema ve konular belirlendikten sonra, bunların en etkin
biçimde nasıl söyleneceği konusu gündeme gelir. Bu konuda metnin bir fikri sunmak ve
amacına ulaştırmak için yeterli zaman zarfında okuyucunun/izleyicinin ilgisini canlı tutacak
nitelikte ve özgün bir biçime (üslûp -stil) sahip olması gerektiği söylenebilir, iyi bir reklam
metni insanların dikkatini ve ilgisini çekmeli, anlaşılır olmalı, inandırıcı olmalı, ürünün

tüketiciler tarafından arzulanmasını sağlamalı ve onları satın alma eylemine yöneltebilmelidir.
Reklam metni başlık, alt başlık, ara metin, isim ve adres, slogan, logo vb. bölümlerden
oluşmaktadır.” (s:162)

“Başlık yaratıcı çalışmalarda sıklıkla kullanılan ve metnin anlamını tamamlayıp kuvvetlendiren bir
bölümdür. Reklam metninde yer alan başlık izleyicinin öncelikle gördüğü veya okuduğu bir bölüm
olarak kabul edilir. Bu sebeple reklam metinlerinin başlıklarının belirlenmesinde başlığın dikkati
çekmesi, mesajın özünü aktarması ve izleyiciyi metnin alt bölümlerini okumaya yöneltmesi
konularına dikkat edilmelidir, iyi bir başlık dikkati çekmeli, ilgiyi arttırmalı, düzen, yerleştirme ve
görüntü ile birlikte tam bir kompozisyon içinde sunulmalıdır. Bu bakımdan iyi bir başlık için
ürünün özelliklerinin ve hedef pazarının iyi bir şekilde bilinmesi gereklidir. Günümüzde metin
yazarları tarafından kullanılabilen başlık türlerinden bazıları şöyle sıralanabilir126' .- Deklaratif başlık: "Dünyanın en sağlam lastiği"
- Soru başlık: "Daha fazla faiz ister misiniz?"
- Emir niteliğindeki başlık: "Kitaplarınızı Brown'dan alın"
- Haber niteliğindeki başlık: "Yeni Emsan Düdüklü tencere çıktı"
- Özdeşleştirici başlık: "Siz hâlâ annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?"
- Slogan başlık: "Klorak en temiz temizleyici"
- Metin başlık: "Bahçenizi saraya dönüştürecek, sizi sonsuz rüyalara taşıyacak çim
makinası"
- Zıt başlık: "Sizi zayıflatacak makarna"

Bir reklam metni genellikle ana başlığı genişleten ve reklamdan kalanları desteklemede
yardımcı olan bir dizi kelimelerden oluşan ara başlıklara sahip olabilir. Reklamda ara başlıklar;
metne hareket kazandırarak gözün dikkatini -arttırmak, yeni bir harf karakteri ile değişiklik
yaratmak, satış noktalarını vurgulamak, değişik maddeler ve fikirlerle metni bölmek, sadece
başlıklarla veya resimlere bakanların dikkatini çekmek ve metni daha ilgi çekici, okunur hâle
getirmek gibi amaçlarla kullanılabilir4271.” ( s:163)

“Ara metin, reklamın başlık ve ara başlıklarının dışında kalan ve ana fikri içeren bölümdür.
Reklam metinlerinin farklı yazılış türleri vardır. Duygusal içerikli bir metin temel birtakım
duygular doğrultusunda hazırlanır. (Kendine güven, cinsellik, aşk, sevgi, arkadaşlık, koruma,
merak, güvenlik, beslenme vb. duygular). Birçok reklam metni insanların birtakım arzularını ve
duygularını harekete geçirmek amacıyla hazırlanır. Böylece reklamı yapılan ürün ile bu duygular
arasında bir çağrışım yaratılarak tüketicilerin satın alma eylemine yöneltileceği varsayılır.
Örneğin; banka reklamları ile mal mülk edinme, kazançlı çıkma, tasarruf edebilme güdüsünün
yaratılması, araba reklamları ile beğenilme, saygınlık, sosyal statü vb. güdüler İle bireylerin satın
alma eylemine yöneltilmesi gibi. Satışa yönelik bir metindeki mesajlar ise, doğrudan rekabete
yönelik, ikna edici ve harekete geçirici niteliktedir. Bu tür metinlerde promosyon, ücret indirimi
ve kupon sistemi gibi yöntemler kullanılarak tüketiciler satın alma yönünde harekete geçirilir.
Resimli açıklamalı bir metinde reklamlar açıklamalı çizimler ve resimler doğrultusunda
hazırlanır. Alıntılı metinde, bir kitap, tiyatro eseri veya söylevle ilgili bir bölüm veya cümleden
yaralanılabilir.
Reklam metnini sistematik bir biçimde geliştirmek için; "tüketicilerin belirli arzusu ve çözümünü
istediği sorununu tanımak, bu arzuyu tatmin edecek veya soruna çözüm olacak ürün veya hizmeti telkin etmek, ürünün avantajlarını ve yararlarını belirtmek, reklamı yapılan ürünün neden
tüketicinin belirli bir durumuna en iyi yanıt vereceğini göstermek, iddia ve avantajı kanıtlamak
ve satınalıcının eyleme geçmesini istemek gerekmektedir"1581.
Reklam metninde ürün/marka adı, işletme adı, adresi ve logosu belirtilmelidir. Reklam metninde
yer alan isim ve adresler ilgi çekmek amacıyla farklı yazı karakterleriyle, farklı renklerde basılabilir.
Kullanılan logolar ise basit, modern, bir bakışta seçilebilen nitelikte ve tüketiciye temsil ettiği ürünü
hatırlatacak şekilde hazırlanmalıdır.” ( s:164)
“Sloganlar ise genellikle reklamda kurumsal kimlik yaratmak amacıyla kullanılan bir bölümdür.
Sloganlar; ürün veya hizmetin sunduğu faydalar ile yapılan işi anlatan sloganlar olmak üzere iki
şekilde yapılabilir. Her ürün tüketiciye birtakım vaadlerde bulunur. Sloganlar da ürünün
rakiplerinden farklı kılan özelliklerinin akılda kalıcı bir şekilde özetlenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin;
"Dünyanın en gözde havayolu "(Britİsh Airways), "Dünyanız Apple ile daha geniştir"(Apple) gibi. Yapılan işi ön plana çıkaran sloganlar ise tüketiciyi doğrudan ürünü satın almaya yöneltir. "Ülker'siz
çay saati düşünülemez" (Ülker bisküvileri), "Zaman tutmanın Japonca sanatı'(Citizen) gibi sloganlar

buna örnek olarak gösterilebilir. Etkin bir şekilde hazırlanacak sloganlar kolay hatırlanabilir olmalı,
ürünün farklılığını ortaya çıkartabilmeli, merak uyandır-malı, bir ödül ve üstünlük belirtmeli, akıcı,
ahenkli olmalı, tüketicinin kolayca anlayıp öğrenebileceği nitelikte olmalıdır.

b- Sanat Çalışması
Sanat çalışması, hem reklamda yer alan illüstrasyonların hem de reklam bölümlerinin -başlık, metin,
kesim, slogan vb.-yerleştirilmesi ve düzenlenmesidir. Reklam illüstrasyonları dikkat çekmek,
okuyucuyu veya izleyiciyi metni okumaya ve dinlemeye özendirip belli bir fikri iletmek amacıyla
yapılır. Layout (taslak) ise başlık, illüstrasyon, metin ve logoların sayfa üzerinde nasıl düzenlenip
konumlanacağına ilişkin kararları içerir. Reklam dilinde layout, televizyon ve sinema alanında
"storyboard", kitap, POP malzeme, broşür vb- basılı medyada da "dummy" olarak adlandırılır.” (
s.165)

UYGULAMALAR

1. Kültür konusuna ilişkin okumalar yapılmalıdır. Farklı kültürler incelenmelidir.

2. Reklamın tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler yeniden gözden geçirilmeli ve farklı
ülkelerdeki ayrımlara dikkat edilmelidir.
3. Reklamda etkili mesaj stratejisi yaratmak için hangi unsurlara dikkat edilmelidir?

Uygulama Soruları
1) Reklam kavramını tanımlayınız.
2) İyi bir reklamcının sahip olması gereken özellikler nelerdir?
3) Reklam kültürünün boyutları nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde reklamın amaç, işlev ve unsurları incelenmiştir. Reklamda etkili mesaj oluşturmak
için nelere dikkat edilmesi gerektiği, reklamın toplumsal değer yapılanmasına etkisi
bağlamındaki konular öğrenildi.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en doğru kavram hangisidir?
Reklamda hedef kitle belirlenir, reklam amaçları oluşturulur. Reklam mesajları ve içeriğinin ne
olması gerektiği konusu ise ____________olarak adlandırılır.
a) asimetrik iletişim
b) suskunluk sarmalı
c) reklam mesaj stratejisi
d) maliyet analizi
e) klasik cevap kartı hazırlanması
2. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en doğru kavram hangisidir?
____________yaklaşımına göre, ürünün özgün yanının ikna edici bir biçimde sunumu ile
tüketicinin satın alma kararı gerçekleşir. Böylece mesajların tüketiciye gereksinimini hatırlatıp
buna çözüm bulması gerekir.
a) Küreselleşme ve Küresel Tüketim Araçları
b) Güven eksikliği
c) Kamu diplomasisi
d) Yeni dünya düzeni
e) Farklı satış önerisi

3. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en doğru kavram hangisidir?
_____________, müşteri, işletme, ajans işbirliği ile ortaya çıkar.
a) Saldırı stratejisi
b) Mesaj stratejisi
c) Küreselleşme
d) Olguculuk

e) Egemen güçlerin dilinin yaygınlaşması
4. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en doğru kavram hangisidir?
Ürünü ya da kurumu seçilen pazar bölümleri, rekabet ve kurumun olanakları bakımdan en uygun
yere yerleştirmede, tüketicinin belirgin algı ve tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını
belirlemeye çalışan sürece_____________ denir.
a) normsuzluk
b) yalıtılma
c) konumlandırma
d) kendine yabancılaşma
e) kendinden uzaklaşma

5. Aşağıdakilerden hangisi reklamın oluşturulma sürecinde yaratıcı kişinin izlediği aşamalardan
biri değildir?
a) Veri toplama
b) Sorunu teşhis etme
c) Alternatif çözümler getirme
d) Uygun çözümü seçme
e) Seçilen çözümü uygulama

6. Bilgilendirme ve ikna reklamın en önemli iletişim amaçlarındandır.
Doğru (x )

Yanlış ( )

7. Reklam dilinde layout, televizyon ve sinema alanında "storyboard", kitap, POP malzeme,
broşür vb- basılı medya¬da da "dummy" olarak adlandırılır
Doğru (x )

Yanlış ( )

8. "Klorak en temiz temizleyici" bir metin başlıktır.
Doğru ( )

Yanlış (x )

9. Reklamın toplumsal değer yapılanmasına etkileri yoktur.
Doğru ( )

Yanlış (x )

10. “Ürünün imalinde kullanılan hammadde ve gereçler etkili satış fikrine kaynak olabilir.” Bu
ifade ürünle ilgili olarak gereksinim duyulan temel bilgilerden biri değildir.
Doğru ( )

Cevaplar: c, e, b, c, b.

Yanlış (x )

2. Reklâmın Toplumsal Gereksinimlere Yüklediği Anlam

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bu bölümde Yeni Tüketici Kimliği Bağlamında Evrensel İhtiyaçlar ve Toplumsal Değerler
ele alınacak, reklamın bir gösterge sistemi olarak bize sunduğu değerler irdelenecek.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yeni tüketici değerleri nelerdir?
2. Reklamda kodlama nasıl yapılır?
3. Reklam gösterge bilimsel olarak nasıl çözümlenir? Bu mesaj yaratımında neden
önemlidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni Tüketici Kimliği

Evrensel İhtiyaçlar ve

Konuyla ilgili verili literatür

Bağlamında Evrensel

Toplumsal Değerler ele

okunarak,

İhtiyaçlar ve Toplumsal

alınacak, reklamın bir

uygulamalara bakılacak.

Değerler ele alınacak,

gösterge sistemi olarak bize

reklamın bir gösterge sistemi sunduğu değerler
olarak bize sunduğu değerler

bağlamında reklamın
okunabilmesi sağlanacaktır.

örnek

Anahtar Kavramlar

 Kültür: Seçkinci sanat anlamına da gelmekle birlikte, bir toplumun yarattığı tüm
yaşamsal sistemi tanımlar. Alışkanlıklar, kullanılan semboller, bakış açıları, yaşam
biçimleri, ritüeller, dil ve duygulanım biçimlerini anlatır.
 Tanıtım: bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların özelliklerini, kurumsal
kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini, ürettiği unsurlara yüklediği duygusal bağlarla
birlikte, geniş halk kitlelerine, onların bütün bunları sahiplenmesini, benimsemesini,
istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır.
 Kültürel kodlar: Reklâmın anlam çerçevesi içinde metaların anlamlandırılması ile
oluşmaktadır. Bu kültürel kodlar, aynı zamanda, reklâmın etkinliğini arttırmak için
tüketicilerin değer ve arzularını yansıtmaktadır.
 İdeoloji: İnsanların anlamlı bir biçimde, kendi dünyalarına yöneldikleri, aynı zamanda
hem bireysel hem kolektif, hem öznel hem nesnel olan gerçeklik düzeyini anlatmaktadır.

GİRİŞ
Bu bölümde Yeni Tüketici Kimliği Bağlamında Evrensel İhtiyaçlar ve Toplumsal Değerler ele
alınacak, reklamın bir gösterge sistemi olarak bize sunduğu değerler irdelenecektir.

Reklâmlarda marka ile ilişkilendirilen ihtiyaçlarla, bunların karşılanmasına yönelik eylemlerin,
değerler bağlamında karşıtlık içinde olduğu görülmektedir. Yakın bir zamanda Henley Centre
tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyada ekonomik bakımdan önemli 15 ülkede refah,
maddiyat ile bağdaştırılmıştır. Ayrıca buradaki anlamı ile refah, normalde kullanılan sağlık,
zenginlik ve mutluluktan farklı bir anlamda benimsenmiştir. Hall’a göre, İngiltere’de gelirler,
1990’dan beri artmasına karşın ‘yaşam standardımdan mutluyum’ ifadesinin kabul oranı
%55’den 45%’e düşmüştür (2004: 8). Burada tüketimin arttırılmasına yönelik olarak
karşılanması vaad edilen ihtiyaçların asıl anlamlarından soyutlandıklarını görmekteyiz. Ülkelerin
farklı ekonomik düzeylere ve kültürlere sahip olmalarından dolayı farklı ihtiyaçları vardır. Böyle
olduğu halde küresel tüketimin hızı ve cazibesi düşük sosyo-ekonomik statülü ülkenin
bireylerinde de aynı ihtiyaçların duyulduğu konusunda bir yanılsamaya yol açmaktadır. “Evrensel
ihtiyaçların kullanılması, tüketicilerin markalara sadık ve onlarla güçlü ilişki içinde olmalarını
sağlar” (Hall, 2004: 17) Reklâmlar bir anlamlandırma yöntemi olarak toplumsal ve kültürel
oluşumları etkilemektedir. Toplumun bakış açısını yansıtması ve aynı zamanda ona yön vermesi
nedeni ile reklâmlar toplumsal değerlerin oluşumu ve yönlendirilmesinde de etkilidir. Toplumsal
değişim içinde yeni yaşam biçimleri ve değerler yaratarak kültürler arası etkileşimi sağlayan
reklâmlar, değer yargılarını da değişime uğratmaktadır. Reklâm metni, çerçevelediği anlamı
oluşturan tüm söylemleri barındırmaktadır. Bu ideolojik, kültürel ve toplumsal söylemler ise,
toplumsal gerçekliğin yansımaları olduğu kadar, toplumsal gerçekliğin dönüşümüne de neden
olmaktadır.
Reklâm imgelerini çözümleyebilmek, reklâmın toplumsal boyutuna ve tüketim mantığına
bağlıdır. Reklâm metinlerinin ancak toplumsal ve psikolojik olarak çözümlenmesiyle reklâmın
içine yedirilen derin toplumsal yapı ortaya çıkarılır. Reklâm, ideolojinin alanı olarak toplumsal ve
kültürel yapıyı etkiler, dönüştürür ve yeniden üretir. “Reklâmcılık, kültürel yaşamımızın değerli
olan anlamlı öğelerini acımasız bir şekilde arayıp bulan ve kendine mal eden bir kültürel
kolonicilik haline gelmiştir. Reklâmcılığın bizleri bireyler olarak görüp görmedikleri bir yana,
kültür üzerindeki ayrıştırıcı etkisi, belki de reklâmcılığın en önemli ve en ürkütücü tarihsel
sonucudur” (Goldman, 1992: 6). Geleneksel reklâm anlayışı yerini, bireylerin hayat tarzlarının ve
değer yargılarının kurgulandığı reklâmlara bırakmıştır. Reklâmın en önemli unsuru olan ileti, onu
algılayacak hedef kitlenin özelliklerine göre kurgulanmaktadır. Reklâm iletileri, ürünün kullanımı
sonucu yaratılan değerlere odaklı kurgulanmaktadır. Kültür, tüketici davranışlarını etkileyen bir

unsurdur. Değerlerin, inançların ve geleneklerin toplamını ifade ederek, bireylere eylemlerini
yönlendirmek ve karşılaştıkları sorunları çözmek için emir ve öneriler sunar. Toplumun olaylara
bakış açısını oluşturur. “Kültürün işlevi ve topluma olan etkisi iki açıdan kendini gösterir;
birincisi, kültürün toplum tarafından kabul edilebilir davranışların belirlenmesinde bir güç
olması, insanlara emin olmadıkları durumlarda ne tür davranışların uygun olduğu konusunda
rehberlik etmesi olarak belirtilebilir. İkinci olarak kültür; grup standartlarının bir tür zorlayıcısı
işlevini görür; ortaya konmuş davranışın etkisinin ve toplum gözündeki meşruluğunun
güçlendirilmesini sağlar” (Elden et al., 2005: 259). Feridun Hürel’e göre, reklâm kültürün bir
parçasıdır (aktaran Elden, 2005: 260).
Tüketiciler, içinde yaşadıkları toplumsal çevrenin yapısına uygun biçimde davranırlar. Tüketici,
tüketim davranışının nasıl olması gerektiğini sosyo-kültürel faktörler aracılığıyla öğrenir ve belli
kültürel normlara uygun olarak gerçekleştirilen eylemler bireyleri günlük yaşamlarında etkilerler.
“Değerler de bir tür inançtır…değerler kültürel açıdan uygun davranışlar için rehberlik sağlarlar,
değişime karşı dayanıklıdırlar, değişimleri zordur ve toplumun üyeleri tarafından genel olarak
kabul edilirler. İnançlar ve değerlerin her ikisi de spesifik tutumları geniş mahiyette etkileyecek
zihinsel imajlardır” (Schiffman ve Kanuk’tan aktaran Elden et al., 2005: 261).
Reklâm, sunduğu düş imgeleri ile, yeni değerler yaratmaktadır. Bunu da hedef kitlenin
gereksinim, beklenti ve duygularını göz önüne alarak onları karşılamaya çalışarak
gerçekleştirmektedir. Böylece kimi zaman yanılsamalı olarak sunulan gereksinimler, daha çok
bireyci, çıkarcı ve bencilce doyurulmaya çalışılmaktadır. Bu durum ise, toplumdaki değer
yargılarının bozulmasına ya da reklâmlarda değer yargılarının bozulmuş, olumsuz biçimde
yansımasına neden olmaktadır. “…İnsanın kendi elleriyle inşa ettiği toplumsal varoluş
biçimlerini anlamlandırması ve bunları belirli semboller ve dil dolayımıyla aktarması bireyin
sosyalizasyonu ve toplumsal varoluşu için önemlidir. Anlamlandırma sistemleri dış dünyanın
duyumlar yoluyla insanın zihninde çizdiği imajlarla başlar. Bu yüzden bilinçlilik görünürde
yanılsama ve alışkanlıkla dolu, yolunu kaybetmiş ve şaşkın bir duygulanım olarak ortaya çıkar”
(Ercan, 2001: 133). Bu yanılsamaya neden olan bir diğer unsur da John Fisk’in de belirttiği gibi,
uzlaşım ve kullanımdır. “Bütün kodlar ortaklaşıma, yani içerdiği birimler, bu birimlerin seçimini
ve birleştirilmesini sağlayan kurallar, alıcıya açık olan anlamlar ve yerine getirdikleri toplumsal
ve iletişimsel işlevler gibi temellerine ilişkin kullanıcılar arasında varolan bir anlaşmaya dayanır”

(Fiske, 1996: 106). Uzlaşım ise insanların belli sınırlar içinde davranmalarına neden olmaktadır.
Kültürel üyeliği belirten ve deneyim benzerliğine dayanan uzlaşım, yinelemeye dayanmaktadır.
Ancak aynı zamanda uzlaşım, özgünlükten yoksullaşmaya da yol açmaktadır.
Oskay, toplumsal üretim süreci içinde yeni yaşam biçimlerini benimsemeye zorlanmanın dış
gerçekliğin algılanmasını ve anlamlandırılmasını güçleştirdiğini belirtmiştir. Reklâm da gündelik
yaşamın anlamlandırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Reklâmın anlam yaratmada
kullandığı dil gösterge dilidir. Reklâmlar sundukları ürün ve hizmetlerin özellikleri, kişilikleri ve
doyurdukları ihtiyaçları bağlamında farklı davranış göstergeleri kurgulamaktadırlar. Volosinov’a
göre, reklâm çerçevesi içinde anlamlar ürünlere bağlı göstergeler bağlamında düzenlenmektedir.
Anlam, bir göstergenin diğeri ile olan ilişkisi bağlamında ortaya çıktığından, anlam sisteminin
değerini diğerine aktarır. Böylelikle reklâmda her meta için farklı anlamlar yaratarak, simge
üretim dizgesini oluşturmaktadır. Göstergeler arası ideolojik zincir, bir bireyin bilincinden diğer
bir bireyin bilincine uzanarak onları birleştirir. Bilinç ancak ideolojik içerikle dolu olduğunda ve
toplumsal etkileşim süreci sonucunda bilinç olma özelliği kazanır (Volosinov, 1992: 147).
Kendisinden başka bir gerçekliği yansıtan ya da saptıran her gösterge, ideolojik değerlendirme
ölçütüne konu olmaktadır. Volosinov’a göre, göstergenin olduğu yerde ideoloji de
bulunmaktadır. Böylece göstergelerin ideolojik kodlar olduklarını söyleyebiliriz. İdeolojik
göstergeler gerçekliğin hem yansıması hem de parçasıdır. Reklâmda ses, fiziksel varlıklar,
renkler, vücut hareketleri vb. somut bir yapı kazanmaktadır. Burada gerçekliği bütünüyle nesnel
olan göstergenin kendisi, hem de yarattığı etkiler, dış deneyim alanlarında gerçekleşir. Reklâmla
oluşturulan ideoloji ise, inançları, değerleri ve dışsal toplumsal dünyadaki deneyimleri
kapsamaktadır. Burada reklâmı yapılan ürün ya da hizmetin kullanımı dolayımıyla sunulan
toplumsal ihtiyaçların karşılanma isteğinin toplumsal değerler üzerinde kurduğu hakimiyet söz
konusudur. Raymond Williams’a göre ‘hakimiyet’ yasa ya da güçle oluşturulur. Hakimiyet, iki
ayrı kavramı da içerir; biri yaşamımızı biçimlendiren kültür, diğeri Marksist anlayışa göre belirli
bir sınıfın zihniyetini anlatan ideolojidir. “…hakimiyet aslında tüm yaşam sürecindeki doyum
gibi, üstünlük ve boyun eğme ilişkilerini, pratik ve bilinçlilik biçiminde görür. Bu ilişkiler ne
sadece siyasal ve ekonomik etkinliktir ne de sosyal etkinlik bildirimleridir” (Asa Berger, 1996:
60-61). Buna göre, “Hakimiyet sadece ideolojinin en üst düzeyi değil, aynı zamanda sindirme ve
fikir aşılama gibi alışılagelmiş denetleme biçimlerindendir…Deneyim ve beklentilerimiz,

duyularımız, algılarımızın biçimlenmesi ve kendi dünyamız, yaşanmış anlam ve değerler
dizgesini oluşturur” (ibid.). Böylece iletişim araçları ve ürünleri, insanların kişiliklerini ve
yaşamlarını biçimlendirerek onların dünya görüşlerini de biçimlendirmiş olurlar. “Üretim, sadece
ekonomik ve maddi alanla sınırlanamaz. Kültürel oryantasyonlar ve toplumsal ilişkiler de üretilir.
…toplumsal ilişkiler, bilgi alanında ulaşmaz çelişkiler olup olmadığına dayanmaktadır.”
(Melucci’den aktaran: Balta ve Şahin, 2001: 208).
Reklâm da toplumsal gerçekliği temsil etmesi kadar onu inşa eden kültürel temsiller sisteminin
içinde yerini alır. Toplumsal yaşamın söylemleri (biçim, figürle temsilleri) şifrelenerek
anlatılmaktadır. “Kültürel temsiller yalnızca psikolojik duruşları şekillendirmekle kalmaz,
toplumsal gerçekliğin nasıl inşa edileceğine ilişkin olarak da yeni toplumsal yaşamın ve
toplumsal kurumların şekillendirilmesinde hangi figür ve sınırların baskın çıkacağı konusunda da
çok önemli bir rol oynar…kültürel temsillerin üretimi üzerinde söz sahibi olmak, toplumsal
iktidarın muhafazası açısından kritik önem taşımaktadır” (Ryan ve Kellner, 1997)
Debord da reklâmın bir gösteri olarak ideoloji olduğunu, kendi bütünlüğü içinde bütün ideolojik
sistemlerin özünü sergilediğini belirtir.”…yoksullaşma, köleleşme, ve gerçek yaşamın
yadsınması. Gösteri maddi olarak insanlar arasındaki ayrılık ve uzaklaşmanın

ifadesidir”

(Debord: 1996: 113) Çok sayıdaki imge ve metayı tüketme özgürlüğü, özgürleşme olarak
içselleştirilir. “İdeolojinin işlevi görünmez hale getirilmiştir, çünkü aşırı biçimde saptanmış ve
çok fazla kaynaktan gelmiş olması nedeniyle sağduyu olarak görünmeye başlanmıştır.
Televizyonu okumak, insanların kendi yaşamlarını yaratmalarıyla ilgili bilgiye ulaşmak için
önemli ve hayati bir araçtır.” (Brown, 1994, :18) Televizyonun kültürel sembolizmin egemen
üreticisi olarak, bilinç üzerinde her zaman güçlü etkileri bulunmaktadır.

İzleyiciler reklâmlardaki mesajları dolaylı olarak almaktadırlar. Bunun nedeni zihinlerimizin
mesaj almaya değil, eğlendirilmeye hazırlanmış olmasıdır. “…seyirci konumunda olmak, bizde
söylenenlere karşı eleştirel olma eğilimini ve savunmacı tepkiler göstermemize neden olan
dürtümüzü azaltıyor gibi görünmektedir” (Sutherland ve Sylvester, 2003: 158) Ayrıca
reklâmların gösterilme sıklığı da algılamalarımız üzerinde oldukça etkilidir. “Tekrar bizim bir
iddiaya olan yakınlığımızı arttırır. Aksini kanıtlayacak bir şeyler olmadığı zaman giderek artan

yakınlık hissine, iddianın doğru olduğu hissi daha büyük olasılık kazanarak eşlik etmeye başlar.
Bu tekrar etkisi, doğruluk-gerçeklik etkisi olarak bilinir” (Sutherland ve Sylvester, 2003: 28) Bu
doğruluk – gerçeklik çıkarımının hiç de rasyonel olmamasına rağmen, reklâmın etkileri ile ilgili
iç gözlem yapmamamız bunu olduğu gibi kabul etmemize neden olur (ibid.29).

Yeni Tüketici Kimliği Bağlamında Evrensel İhtiyaçlar ve Toplumsal Değerler
Reklâmcılık bireyleri potansiyel müşteriler olarak görmekte ve onlara kimlikler yüklemektedir.
Var olmak, sahip olmak, metalara gereksinim duyma arzusuna dönüşmektedir. Kültürel kodlar,
reklâmın anlam çerçevesi içinde metaların anlamlandırılması ile oluşmaktadır. Bu kültürel
kodlar, aynı zamanda, reklâmın etkinliğini arttırmak için tüketicilerin değer ve arzularını
yansıtmaktadır. Andrew Wernick, ideolojiyi,”insanların anlamlı bir biçimde, kendi dünyalarına
yöneldikleri, aynı zamanda hem bireysel hem kolektif, hem öznel hem nesnel olan gerçeklik
düzeyini anlatmaktadır. Toplumsal düzeyde bunun anlamı, semboller, değerler, normlar, idealler
ile, bunları kültürel bir temelde düzenleyen sistemler ve kısmi sistemlerdir” (Wernick, 1996: 45)
Reklâmların ideolojik yapılarının ortaya konmasında meta biçimleri, kültürel ve toplumsal olarak
ortaya çıkmaktadırlar. Reklâmların maddesel etkileri meta olarak adlandırılan imge değerlerinin
üretim ve yeniden üretiminde yatar. Reklâmlarda meta biçimi ile iletilen toplumsal mantık kabule
zorlanır. Bakış açımızı biçimlendiren reklâmların nasıl bir anlam çerçevesi oluşturduğu ve anlamı
metalaştırdığı önemlidir. Özgürlük, bireylik, eşitlik, mutluluk, etkinlik, saygınlık, prestij vb.
kavramlar tüketicileri ikna etmek amacıyla kullanılan kavramlardır.

“…Mutluluk, tüketim toplumunun mutlak göndergesidir. Tam olarak kurtuluşun eş değerlisidir.
Mutluluk kavramının ideolojik gücü toplumsal ve tarihsel olarak modern toplumlarda mutluluk
söyleninin eşitlik söylenini devşiren ve canlandıran söylen olmasından ileri gelir. Eşitlik
söylenine yüklenilen sosyolojik ve politik güç, mutluluğa devredilmiştir. Bu mutluluk nesneler,
göstergeler ve konfor aracılığıyla ölçülebilir olmalıdır” (Baudrillard, 2004: 51). Yalnızlık ve
bireylik yitiminin olduğu bir çağda görünüme bağlı bir kimlik oluşumu söz konusudur. Bireyler
metalardan oluşmuş alanları kamusal alan olarak değerlendirmektedirler. Reklâmlar, gösterge
değerlerinin anlatılabileceği alanı sağlamaktadır. Bazı ürünleri tüketerek ve bunların marka

sembollerini kullanarak kendimizi özdeşleştirdiğimiz insanlara ve varlıklara ulaşırız. Bu
özdeşleşmenin gücü savunduğumuz gruba, varlıklara ve sembollere daha yakın olmamızı sağlar.
Özdeşleşme ne kadar yakın olursa, davranışlarımız da o kadar fazla etkilenir. En çok örnek
aldığımız kişi, en çok etkilendiğimiz kişidir. Reklamlarda yaşam deneyimiyle çeşitli
duygulanımlar yaşayan karakterler gösterilir. Bu reklamlarda, Sutherland’e (2003) göre, kişisel
arzular (eğlence, toplumda kabul görme, başarı, hakimiyet, üstünlük ve güçle ilgili), aidiyet, ilgi
duymak, insani değerler, başkaları hakkında iyi şeyler hissetmek, değer vermek veya diğer
türdeki duygular, karakterlerin bu duyguları tecrübe etmeleri aracılığıyla marka bir duyguyla
ifade edilir ve bu bizim için markanın uygunluğunu arttırarak markayı bizim içimizde zaten var
olan bir duyguya bağlar.

Post-modern, post-endüstriyel toplumun ihtiyaçları ve değerleri farklılaşmıştır. Küreselleşmenin,
mallar için durmadan genişlemek zorunda olan Pazar gereksinimi vardır. Zizek, küreselleşmeyi
ulusal devlet yapısı da dahil bütün yerel etnik gelenekleri tehdit eden bütünleşmiş dünya
piyasasının vahşi dayatması olarak nitelendirmektedir. “Kapitalizm bir taraftan sosyal yaşamın
radikal biçimde laikleşmesine yol açarken, o her türlü otantik asaletin, kutsallığın, onurun ve
bunun gibi ruhunu da paramparça eder…o şahsi değerleri takas değerine dönüştürdü ve sayısız
fesh edilmeyecek ayrıcalıklı özgürlüklerin yerine tek ve insafsız olanı dikti –özgür ticareti.
Kısaca, dinî ve politik illüzyonlarla örtülü sömürüyü, çıplak, utanmaz, doğrudan, vahşi
sömürüyle değiştirdi” (Marx ve Engels’ten aktaran: Zizek, 2003: 24-25). “Post-modernizmin
işlevi kültürdeki yeni biçimsel özelliklerin doğuşunu çoğu zaman örtmeceli biçimde
modernleşme, sanayi sonrası ya da tüketim toplumu, medya ya da gösteri toplumu ve ya çok
uluslu kapitalizm denilen yeni bir toplumsal yaşamla ve ekonomik düzenle ilişkilendirmek olan
dönemleştirici bir kavramdır. (Jameson, 2005: 15)
Buechler, “Modern toplumlardaki değişim hızı, aidiyetlerin çoğulluğu ve mesajların çokluğu ve
çeşitliliğinin bir araya gelerek geleneksel referans noktalarını ve kimlik tanımlamalarını
zayıflattığı, böylece kişisel kimliklerin yersiz yurtsuzlaşmasına yol açtığıdır” (Buechler’den
aktaran: Şahin, 2001: 208). “Modernlik, gündelik hayata modern sanatın, tüketim toplumunun
ürünlerinin, yeni teknolojilerin ve yeni ulaşım ve iletişim tarzlarının yayılması yoluyla
girdi…modernlerşme, modern dünyayı oluşturan bireyselleşme, sekülerleşme, endüstrileşme,

kültürel farklılaşma, metalaşma, kentleşme, bürokratikleşme ve rasyonalleşme süreçlerini anlatan
bir terimdir” (Best ve Kelner, 1998: 15). Buna karşı Kellner, post-modern teoriyi, çok katlı,
çoğul, bölük pörçük ve belirlenmemişlik lehine nedensellik ve tutarlılığı reddeden, toplumsal ve
dilsel olarak merkezsizleşmiş ve parçalanmış özneden yana çıkan bir olgu olarak tanımlar. Daniel
Bell ise, post-modernitenin; tüketime, anında doyum elde etmeye, kolay borçlanmaya ve
hedonizme verdiği önemle tüketim toplumunun gelişmesinin, geleneksel değerlerin ve kültürün
zayıflatılmasından ve kendisinin “kapitalizmin kültürel çelişkileri” adını verdiği çelişkileri
ürettiğine dikkat çekmektedir (Best ve Kellner, 1998: 29).
“Çağdaş kapitalizmin reklâm dünyası, kredi planları ve meta şölenleri doyum ve hedonizmi ve
daha sonraları post-modern terimiyle özetlenecek olan yeni alışkanlıkların, kültürel biçimlerin ve
hayat tarzlarının benimsenmesini teşvik ediyordu. Bazı teorisyenler yeni çeşitlilik ve bolluğu
selamlarken, öbürleri geleneksel değerlerin gözden düşmesini ya da toplumsal denetim güçlerinin
zayıflaması eleştiriyordu (Best ve Kellner, 1998: 31). Buna göre, kapitalizm “üretim, mübadele
ve arzuya ayak bağı olan tüm geleneksel kodları, değerleri ve yapıları alt üst eder…Kapitalizm,
her şeyi soyut bir eşdeğerlik mantığı içerisinde yeniden kodlar. Bunları devlet, aile, meta mantığı,
bankacılık sistemleri, tüketimcilik, psikanaliz ve öbür normalleştirici kurumlar içerisinde yeniden
yer yurt sahibi kılar. Kapitalizm, nitel kodları, tüm kodları bozulmuş akışları nicel olarak
düzenleyen ve denetleyen…katı bir aksiomatikle ikame eder” (Best ve Kellner, 1998: 115).
Buna göre post-modernizm, tüketim ve tüketim kültürünü öne çıkartır. Tüketimin değer
yaratmayan bir eylem olduğu görüşünü kabul etmez. Tüketicilerin kendileri de metaya
dönüşürler. Odabaşı’na göre, post-modern tüketici sembolleri ve imajları hem tüketen hem de
üreten durumunda aktif bir özellik taşır. Ürünler tüketiciler tarafından işlevlerinin yanı sıra,
sembolik değerlerinden dolayı da tüketilmektedirler. Yaşam, post-modern tüketici tarafından bir
tüketim deneyimi olarak düşünülmekte, duygusal imajlar taşıyan markalar tüketilmektedir. “Bu
değişimi ve kabullenişi, üretim ve tüketim bazında gerçekleştirmeyi tetikleyen olgu,
değerdir…post-modernistlere göre, ürünün işlevsel değeri ve mübadele değerlerine ek olarak
bağlantı

(kimlik,

gösterge, işaret

gibi

adlar verilen) değeri baskın

rol oynamaya

başlamıştır…post-modern tüketici bu süreç içinde kendi kimliğini oluşturmada etkin rol oynar.
Tüketim objelerinin her biri serbestçe dolaşan göstergelerdir ve tüketici kendi özelliklerini ve
kimliğini oluşturmada bunlarla oynar.” (Morgan ve Knights’dan aktaran: Odabaşı, 2004: 79).

Post-modern birey toplumsal sınırlamalardan kurtularak özgürleşmek için kimliğini farklılaşarak
ortaya koyacaktır ve bunu da eylemleriyle gerçekleştirecektir. Bu eylemlerde ürünlerin kimlik
değerleri görevlerini üstlenecektir. “Sosyal bağlantı kurmaya yarayan değerler, tüketim
objelerinin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Geleneksel toplulukların yok olması,
modernizmin ütopyalarının çökmesi sonucu…post modern tüketici kendi kimliğini oluşturmada
tüketim sisteminin parçaları olan ürün ve hizmetlere yönelmiştir. Post-modern tüketicinin
varlığının temeli olarak tüketim yer almış ve kimlik yaratma sürecinde insanların yerini alarak
işlevini göstermeye başlamıştır…post-modern tüketici ‘istediğim gibi, istediğim zaman’ sözünde
kendisini şımartan bir ruh haline bürünür” (Odabaşı, 2004: 88). Post-modernizm aynı zamanda
kültürün belirleyiciliğini ortaya koyar. Toplumsal özellikler ve kültürel değişim de postmodernizme göre yeniden şekil alır. Buna göre, post-modern toplumda genellemeler, evrensel
yasalar, kesin doğrular terk ediliyor. Bunun yerine, kaotik düzensizlik önerisi ile yeni bir ortam
yaratılıyor. Toplumun yaratıcılığı, davranışların pratikliği ve pragmatikliği ile ölçülüyor. “Ayrıca
post-modern toplumun özelliklerinden olan aşırma, taklit etme, postiş olarak bilinene özellikler,
kelime oyunları, potpuri, alaycı yaklaşımlar, şaka ve ironi değer verilen, önemsenin davranışlar
olarak kabul edilmektedir…Tüketicinin genel olarak sıralanabilecek belirgin özellikleri şunlardır:
rasyonel değildir, tutarsızdır, dengesizdir, bireycidir, moral ve ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı
değildir” Odabaşı, 2004: 85, 87).
Seçim, ikilemleri ve ahlakı kapsadığı halde post-modern tüketici seçimi zevk, arzu ve farklılık
isteğiyle sonuçlandırır. Önemli olan kendini iyi hissetmektir. Aşırı harcama, bunu sergileme,
narsist, haz arayıcı, isyankar, eylemci gibi niteliklere sahiptir. Anlamlar ve değerler sunan
tüketime güdüleyen reklamların anlam çerçevesi içinde yaratılan kültürel anlamlar markalara
aktarılır. Marka kimliği böylece benliğin yaratılmasında bir kaynak olarak karşımıza çıkar.
“Susan Fournier, insanların kurabileceği belli başlı marka ilişkileri türlerini inceleyip kişiyle ürün
arasında oluşabilecek aşağıdaki ilişlileri tespit etmiştir: ürün kullanıcının kimliğinin oluşmasına
yardımcı olur. Ürün ben’in geçmişteki haliyle bağ kurmaya yarar. Ürün, kullanıcının günlük
yaşam düzeninin bir parçasıdır. Ürün, sıcaklık, tutku yada güçlü bir başka hisse dayanan
duygusal bağları açığa çıkarır…Benlik uzantısı kendimizi uzaklaştırmaya çalıştığımız markaları
da içerir. Araştırmamız tüketicilerin kaçınılan markalara karşı da güçlü duygular beslediği
görüşünü destekler. Buna göre, olumsuz değer yargılarına yol açan markalara verilen ürün

kişilikleri, sevdiğimiz markalara yüklediğimiz özelliklerden daha canlıdır ve daha yaygın
paylaşılır” (Solomon, 2004: 34, 66).
Herkesin toplum içinde yaşayabilme, kendini geliştirebilme ve ifade edebilme ihtiyacı vardır. Bu
ihtiyaçların karşılanması sırasında yapılan eylemlerde

değerlerin ne derece göz önünde

bulundurulduğu önem kazanmaktadır. Eylemlerin belirli değerler gözetilerek gerçekleştirilmesi
bir bilinç oluşumunu gerektirmektedir. Bu bilinç etik bilinç olarak nitelendirilir. “Brenner’e göre
bilinç bireyin süper egosudur…Süperego, kişiliğin etik işlevlerini şöyle sıralar; 1) Dürüstlük
eylem ve arzularını onama ya da onamama. 2) Eleştirisel öz kişisel gözlemleme, 3) Kendini
cezalandırma, 4) Pişmanlık duyma gereksinmesi, 5) Erdemli ve dürüst düşünce ve eylemlerden
ötürü kendini övme ve sevme” (Aktaran Asa Berger, 1996:77). Bireyin ihtiyaçları, refah,
güvenlik, saygı, bireysellik, bilgi, sevgi, aitlik, kendini şımartma, eğlence, liderlik, uyum, kontrol,
gelenek, etkileyicilik ve özgürlük olarak ortaya konduğunda bu kavramların aynı zamanda
değerleri de belirttiği görülmektedir.
Örneğin Kuçuradi’ye göre özgürlük, ilk önce insanın bir değeri olarak, yani diğer eylem
olanakları arasında değerli eylemde bulunma olanağı olarak görünür. İnsanın özgür olabilmesi,
bu olanak-kişiler tarafından, yaşarken gerçekleştirildiğinde özgürlük bir kişi özelliği olarak
karşımıza çıkar (Kuçuradi, 1988: 6). Ancak reklâmlarda kurgulanan biçimiyle özgürlük, bir
metaya sahip olmak, kullanmak ve istediği her şeyi, her an, istediği şekilde yapmak
anlamındadır. Oysa gerçekte özgür kişi, doğru değerlendirme yapabilen ve değer bilgisini hesaba
katarak yaşayan bazı kişidir. Reklâmda karşılanacağı vaat edilen bir ihtiyaç olarak özgürlük,
değer yargılarından kopuk olarak kurgulanmıştır. Özgürlük sorunu amaçlarımızın değeri
sorunudur.
Bireyin özgürlüğü kavramına bağlı olarak, bireylerin saygı görmeleri, bilgiye ulaşmaları, refahı
ya da gelişimi için kendi haklarına sahip çıkmaları, bireysel davranabilmeleri ve kontrol
edebilmelerini de ele alabiliriz. Tüm bu ihtiyaçlar, özgür bir bireyin sahip olabileceği değerlerdir.
Buna bağlı olarak, davranışlara ilişkin değer yargılarına baktığımızda, kişilere karşı saygı,
dayanışma, yardımlaşma, sözünde durmak, eşit muamele yapmak, bencil olmamak ve dürüst
olmayı ve vb. söyleyebiliriz. İnsanlara karşı tutumumuz, aldığımız karlar, bunları nasıl
değerlendirdiğimize bağlıdır. “Kişi değerleri, kişiler arası ilişkilerde doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak ortaya çıkan sevgi, dürüst olma, bağlılık, saygı, adil olma gibi ve açık

düşünebilme, doğru bağlantılar kurabilme gibi kişi imkanlarıdır…Bir kişinin değerleri ise, o
kişinin yaşamında ön plana koyduğu değerler; yaptıklarında, yaşamında ağır basan kişi değerleri
ve diğer değerlerdir” (Kuçuradi, 2003: 41). Eylem yalnızca bir ‘yapma’ değildir. Eylemin değer
bakımından özelliğini meydana getiren etkenler de vardır. ”Böylece eylem, yalın veya karmaşık
bir değerlendirme ve ilgili yalın veya çatışmalı yaşantıyı izleyen amaçlı bir yapma ya da
yapmamadır. Bu yapmanın görünüşü, bir davranış, yapmamanınki ise ‘tutum’ olarak karşımıza
çıkar” (Kuçuradi, 2003: 13). Etiği ilgilendiren olgu, bireyin karar vermesi değil, neye karar
verdiği ve verdiği kararla gerçekte ne yaptığıdır.

Değer olgusu politik ekonomi sistemi içinde kullanım değeri, değişim değeri ve Baudrillard’ın
adlandırması ile gösterge değeri olarak karşımıza çıkar. “Nesne ve hazza yönelikmiş gibi görünen
tüketim davranışları aslında tamamiyle başka amaçlara yanıt verir. Arzunun metaforik ya da
dolaylı dışa vurumu, farklılaştırıcı göstergeler üzerinden toplumsal bir değerler kodunun
üretilmesidir. Dolayısıyla belirleyici olan, nesneler toplamı üzerinden bireysel çıkar işlevi değil,
bir göstergeler toplamı üzerinden değerlerin doğrudan toplumsal değiş tokuşu, dağıtımı
işlevidir…tüketim hem bir ahlak, hem de iletişim sistemidir” (Baudrillard, 2004: 91).
Buna göre tüketim bir toplumsal değerler sistemi ve toplumsal denetim işlevidir. Tüketim
toplumunda, toplum tüketime toplumsal bir biçimde alıştırılma toplumudur. Tüketim ideolojisi
ise, ihtiyaçların özgürleşmesi, bireyin, hazzın, bolluğun serpilip boy atması biçiminde karşımıza
çıkar. Harcama, haz, hesapsızlık, tasarruf ve çalışmanın yerine geçer. Böylelikle bir değerler
sisteminin etkisiz hale gelmiş başka bir değerler sisteminin yerini alması söz konusudur. Bu,
gündelik etik ve ideolojiye ters biçimde gerçekleşmektedir. “Etiğin yeniden hayat bulması son
moda post-yapısalcı değişkesini, öznenin geri dönüşünü de tanımaktadır. Yeniliği kuramın
olduğu kadar genel olarak post-yapısalcılığın çok büyük entelektüel başarılarının şimdi geri
sürülmeye zorlandığının kabul edilebildiği şeklindeki sonuçsal içerimiyle birlikte, özeninin
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erken

simetrik

doxayı

doğrulamasından

kaynaklanan

yeni

izlek

seslendirilmiştir…öznenin bu yeniden canlandırılmasına eşlik eden sorumluluk nosyonları etiğe
uygun düşmektedir” (Baudrillard, 2004: 103).

Etik, davranışları yönlendiren standartları belirler. Eylemlerin değerliliği ya da değersizliği ile
ilgilidir. Sosyalleşme sürecinin de bir parçası olan etik, toplumsal özgürlüğün de kaynağıdır.
Etik, iyi, doğru, yararlı, yanlış gibi kavramları incelediği gibi insanların eylemlerini konu alarak
bireylerin gerçekleri söylemeleri, kendilerini ortaya koyabilme gücünü ve sorumluluğunu
gösterebilmelerini sağlar (Odabaşı ve Oyman, 2000: 432). Etiğin amacı insanın ahlaki kararları
kendi başına vermek durumunda olduğunu ve başka hiç kimseye, herhangi bir otoriteye ve hatta
daha da yetkin kişilere teslim olmaması gerektiğini gösterebilmektir.

Bauman’a göre, post-modern ya da geç modern yaşamın yaşamsal bir sorunu olarak karşımıza
çıkan şey, evrensel ilkelerin ve mutlak gerçekliklerin dağıtılmasıyla birlikte bireylerin hangi
kişisel ilkeleri benimsedikleri ve izlediklerinin artık çok da önemli olmadığıdır. Evrensel
mutlakların ölümü ile iyi ile kötü arasında hala seçimlerin düzenlenmesi söz konusudur.
“Seçimle birlikte sorumluluk geliyor ve eğer seçim kaçınılmaz ise o zaman sorumluluk da
kaçınılmazdır. Saklanacak güvenli hiçbir yer kalmıyor ve satışa sunulan sorumluluktan sığınma
mekanları…süpermarket raflarından çekilme eğilimi gösteriyor. Öyle ki, mal defolu çıktığında
başvurulacak hiçbir yer olmuyor (Bauman, 2000: 16).

Etik konusu ile ilgili temel yaklaşımlar içinde yer alan teleolojik yaklaşımda bir eylemin ahlaki
olup olmadığı o eylemin yarattığı sonuçlara göre değerlendirilir. “Teleolojik yaklaşım faydacılık
ve egoizm olarak ikiye ayrılır. Faydacılık yaklaşımında eylemin ondan etkilenecek kişiler için en
büyük faydayı yaratması beklenir. Böyle bir eylem ahlakidir. Egoizmde ise çoğunluk için
sonuçlara bakılmaksızın eylemi gerçekleştiren kişi açısından bir değerlendirme yapılır ve eğer o
kişi için bir yarar sağlıyorsa eylem etik sayılır. Mutlakçı düşünceye göre ise, (deontolojik
yaklaşım) bazı durumlar diye bir şey söz konusu değildir. Doğru, her koşulda söylenir ve tüm
ayrıntılar verilir” (Görpe ve Mengü, 2003: 148).

“Etik olarak temellendirilmemiş ahlak diye bir şey yoktur ve kendi kendisini temellendiren ahlak,
çok kaba ve kötü bir biçimde etik temeli olmayan bir şeydir…Kendi temelsizliğini, amaçsızlığını
ve sadece kolay kırılır bir dosa tahtası şeklindeki konvansiyonla kapatılan dipsiz uçurumu kabul
ve itiraf eden bir toplumda olan ya da olabilecek bir ahlak sadece etik olarak temelsiz bir ahlak

olabilir…Modernlik, etik çağıydı ve böyle olmak zorundaydı; çünkü başka türlü zaten modernlik
olmayacaktı. Tıpkı yasanın bütün düzenleri öncelemesi gibi etik de bütün ahlakı öncelemeliydi.
Ahlak etiğin bir ürünüydü. Etik ilkeler üretim araçlarıydı…Bu endüstrinin planlanan ürünü iyilik,
ıskarta ya da standart altı ürünü ise kötülüktü” (Bauman, 2000: 31, 51). Post-modernizmin
yargılarına bakıldığında ise, rasyonel olmama, tutarsızlık, dengesizlik, bireycilik, moral ve ahlaki
değerlere sıkı sıkıya bağlı olmama durumu söz konusudur. Bu bağlamda ele alınan dört reklâm,
toplumsal değerlerin modern ve post-modern karşıtlıkları bağlamında toplumbilimsel yönteme
göre çözümlenmiştir.

UYGULAMALAR
1. Etik değerlere sahip olan ve olmayan reklamlara örnek veriniz.
2. Bir veya 2 reklamı modern ve postmodern tüketim bağlamında çözümleyiniz.

Uygulama Soruları

1. Reklam toplumsal değerleri nasıl etkileyebilir açıklayınız.
2. Etkili mesaj yaratımında uygun kitle iletişim araçlarını nasıl seçeriz?
3. Göstergebilimsel analiz nasıl yapılır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Yeni Tüketici Kimliği Bağlamında Evrensel İhtiyaçlar ve Toplumsal Değerler ele
alınacak, reklamın bir gösterge sistemi olarak bize sunduğu değerler öğrenildi.

Bölüm Soruları
1. "Dünyanın en sağlam lastiği," aşağıdaki başlık türlerinden hangisi için verilebilecek bir
örnektir?
a) Deklaratif başlık
b) Soru başlık
c) Emir niteliğindeki başlık
d) Haber niteliğindeki başlık
e) Özdeşleştirici başlık

2.Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı strateji kapsamında elde edilmesi gerekli olan bilgilerden biri
değildir?
a) Ürün ve hizmet nedir?
b) Reklam kampanyası ile ulaşılmak istenen amaç nedir?
c) Reklamda günlük konuşma dili kullanılmakta mıdır?
d) Rakipler kimlerdir?
e) Reklamın iletişim hedefi nedir?

3. Aşağıdakilerden hangisi reklamın kısa vadeli satış amacıdır?

a) destek eylemlerini ve sosyal konuları gündeme getirmek
b) tüketicileri ürün ve hizmetle ilgili ikna ve manipüle etmek
c) yatırımcı ilişkileri ve mâli ilişkileri düzenlemek
d) kayıtlı seçmenlere doğrudan mektup göndermek
e) yanlış yönlendirici içerikleri nedeniyle tüketicileri manipüle etmek

4. Aşağıdakilerden hangisi, reklamın iletişim aracı olarak taşıdığı amaçlardan biri değildir?
a) Bilgilendirme

b) Hisse senetleri yoluyla halka açılma
c) İkna etme
d) Hatırlatma
e) Değer katma

5. Tüketiciler reklam mesajlarına 3 aşamada tepki vermektedirler: ____________aşama,
etkilenme aşaması, davranışsal aşama.
a) bilişsel

b) organik

c) psikolojik

d) asosyal

e) özgün anlatım

Cevaplar: a, c, b, b, a
6. Bütün kodlar ortaklaşıma, yani içerdiği birimler, bu birimlerin seçimini ve birleştirilmesini
sağlayan kurallar, alıcıya açık olan anlamlar ve yerine getirdikleri toplumsal ve iletişimsel
işlevler gibi temellerine ilişkin kullanıcılar arasında var olan bir anlaşmaya dayanır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

7. Göstergeler ideolojik değildir.
Doğru ( )

Yanlış (x )

8. Etiği ilgilendiren olgu, bireyin karar vermesi değil, neye karar verdiği ve verdiği kararla
gerçekte ne yaptığıdır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

9. Daha iyi hazırlanmış reklam metinleri, daha iyi reklam performansı demektir. Reklam
metninizi yazarken, firmanızın farkını ortaya koymalı, firmanıza ait ürün ve hizmetleri ön plana
çıkarmalı ve potansiyel müşterileri sitenize çekmeyi hedeflemelisiniz.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

10. Reklamla değer yaratmak satış yapmak kadar önemli değildir.
Doğru ( )

Yanlış (x )

3. Reklâmların Değerlendirilmesi

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1 Ele alınan dört reklâm, toplumsal değerlerin modern ve post-modern karşıtlıkları bağlamında
toplumbilimsel yönteme göre çözümlenmiştir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Tüketim ideolojisi bağlamında reklamlar neyi amaçlar?
2. Modern reklamlarla post modern reklam arasında ne farklılıklar vardır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toplumsal değerlerin

Kuramsal bilgiler okunarak

modern ve post-modern

ve konuya yönelik

modern ve post-modern

karşıtlıkları bağlamında

uygulamalar yapılarak

karşıtlıkları bağlamında

toplumbilimsel yöntemle

toplumbilimsel yöntemle

reklam metinlerinin

Toplumsal değerlerin

reklam metinleri ele
alınmıştır.

çözümlenmesi.

Anahtar Kavramlar
 Postmodernizm: Belirli bir durum icinde ve olumlu ya da olumsuz anlamda
modernizmden farklılaşan, tüm siyasal ve maddi/toplumsal değişimleri, öte yandan
düşünsel ve kuramsal ürünleri ve kültürel pratikleri kapsayan bir formülasyondur.
 Etik: Toplumda var olan doğru- yanlış, iyi-kötü, güzel- çirkin vb. kavramları içeren
değer yargılarıyla ilgili düşünüş ve eylamlerin ifadesidir.

GİRİŞ
Toplumsal değerlerin modern ve post-modern karşıtlıkları bağlamında toplumbilimsel yöntemle
reklam metinleri ele alınmıştır.
Reklamların Değerlendirilmesi

Reklâm: NIKE

Rasyonellik – İrrasyonellik

: İrrasyonel

Planlı olma – Plansızlık

: dağınık

Tutarlılık – Tutarsızlık

: tutarsız

Bireycilik – Özgecilik

: bireyci

Etkinlik – Edilginlik

: etkin

Güçlülük – Güçsüzlük

: güçlü

Duyarlılık – Duyarsızlık

: duyarsız

Ayrımcılık – Eşitlikçi olma

:-

Güvenilirlik – Güvenilmezlik

: güvenilmez

Moral ve ahlaki değerlere sahip olma / olmama: sahip değil

Ayağında Nıke marka spor ayakkabıları olan hafif kilolu bir adam, seyyar hot dog arabasından
alışveriş yapmak üzere iken birden araba yokuş aşağı kaymaya başlar. Arabanın sahibi büyük bir
şaşkınlık içinde bocalarken, alışveriş yapmakta olan adam da hemen hot dog arabasının peşinden
koşmaya başlar. Arabanın son sürat geçtiği caddeler de oldukça karışık görünümdedir. Ama bu,
adamı yıldırmaz; o büyük bir çaba ile koşmaya devam eder. Sonunda adam arabayı yakalar,
sosisli sandviçine ketçap koyar ve arabayı bırakır. Araba denize yuvarlanır. Adam bu duruma
aldırış bile etmez. Reklâmın sonunda adamın gerçek niyetinin sadece ketçap almak olduğunu
anlarız. Adamın, seyyar satıcıya yardım etmek gibi bir kaygısı yoktur. Onun kaygısı, sosisli
sandviçine ketçap almanın yanı sıra, ayaklarını iki yana açarak ayakkabılarına ketçap gelmesini
önlemeye çalışmaktır.

Reklamdaki kişi, Nike spor ayakkabılarını amacına ulaşmak için bir araç olarak kullanmıştır.
Ardından köpeklerin de peşine takıldığını ve adamın yeniden koşmaya başladığını görürüz.
Burada Nike spor ayakkabılarının özellikleri ya da kalitesinin ortaya koyulmasında kurgulanan
eylemler, olumlu değer yargılarından bağımsız biçimde oluşturulmuştur. Nike’ın marka olarak
vaat ettiği gereksinimler; özgürlük, kendini şımartma, bireysellik, eğlence ve kontrol vb. evrensel
değerlerle örtüşmemektedir. Burada bireyin yalnızca kendi amacına yönelik olarak
gerçekleştirdiği eylemlerin, diğeri için gerekli olan (yapılması gereken) eylemleri
değersizleştirdiği görülmektedir. Reklamdaki karakterin eylemleri, bu bağlamda. irrasyonel,
tutarsız, bireyci, duyarsız ve güvenilmezdir. Fakat, aynı zamanda, tüketim edimiyle kişi etkin ve
kullandığı marka dolayımıyla da güçlü bir durum sergilemektedir.

Ancak burada düşünülmesi gereken, böyle bir reklâmın kimi toplum kesimlerini etkilemesi ve
beğeni toplamasıdır. Reklâmların toplumun üzerindeki dönüştürücü ve alışkanlık yaratıcı gücü
düşünüldüğünde, değer yargılarının da değişime uğruyor olması önemlidir. Hızlı tüketim içinde
bireyler neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamlandırmakta
zorlanmaktadırlar. Nike ayakkabılarına sahip olmanın verdiği haz ve güven duygusu, diğerine
karşı gösterilen duyarsızlığı ve bencilliği örtmekte ve normalleştirmektedir. Böylece keskin bir
biçimde sunulan bireysellik ahlaki değerleri ve erdemliliği yadsımaktadır. Reklâmlarla yaratılan
bu bilinç oluşumu bireylerin evrensel ahlaki değerlere yabancılaşmalarına neden olmaktadır.
Kapitalizmin akılcı tahakkümü insan değerlerini ve duygularını da etkisi altına almaya
çalışmaktadır.

Reklâm: BOSCH BUZDOLABI

Rasyonellik – İrrasyonellik

: İrrasyonel

Planlı olma – Plansızlık

: dağınık

Tutarlılık – Tutarsızlık

: tutarsız

Bireycilik – Özgecilik

: bireyci

Etkinlik – Edilginlik

: etkin

Güçlülük – Güçsüzlük

: güçlü

Duyarlılık – Duyarsızlık

: duyarsız

Ayrımcılık – Eşitlikçi olma

:-

Güvenilirlik – Güvenilmezlik

: güvenilmez

Moral ve ahlaki değerlere sahip olma / olmama: sahip değil

Bu reklâmda bir kadın Bosch marka buzdolabına sahiptir ve bundan bir şekilde haberdar olan
komşu bayanlar, kendilerine ait çeşitli yiyecekleri kadına getirerek, buzdolabına koymasını rica
etmektedirler. Birkaç kişinin ricasını yerine getiren kadın daha sonrakileri engellemek için,
kendisine bir pasta emanet eden komşunun pastasını gizlice ezer ve hiçbir şey olmamış gibi
komşunun şaşkın bakışları arasında teslim eder. Burada reklâmın amacı izleyiciye Bosch marka
buzdolabının hiç kimseyle paylaşılamayacak kadar değerli ve özel olduğu mesajını vermektir.
Önemli olan onun yalnızca size ait olmasıdır. Bunun için de bir başkasının size emanet ettiği özel
malına istediğinizi yapabilirsiniz. Çok iyi bir buzdolabına sahip olmak sizin suçunuz mu?
Burada yine değer yargılarının göz ardı edildiğini ve eylemlerin değer çelişkisini görmekteyiz.
Reklâmda kadına ait olan buzdolabı, onun refahına, onu sadece kendine saklaması da
bireyselliğine gönderme yapmaktadır. Kadın bir yandan kişisel özgürlüğünü kullanıp, başkasının
malına zarar verirken, diğerine karşı saygıdan yoksun bir portre çizmektedir. Burada da yine
evrensel değerler ve gereksinimler arasındaki çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Diğer bir gereksinim
olan güven duygusuna yönelik mesaj, buzdolabına sahip olmaya bağlı olarak kurgulanmıştır.
Ancak, bir değer olarak güven kavramının, kadının kendisine emanet edilen pastayı ezmesi ile
yok edildiği ve maddi değerlerin insani değerlere göre yüceltildiği görülmektedir.

Buna göre, reklamdaki kadın karakterin davranışının irrasyonel, bireyci, turtasız, duyarsız ve
güvenilmez olduğu görülmektedir. Tüketim toplumu var olmak için nesnelere ihtiyaç duyar.
Nesnelerin kullanımı ise sadece onların yavaş yavaş kaybolmasına götürür. Baudrillard,
nesnelerin şiddetle yitirilmesinde yaratılan değerin çok daha yoğun olduğunu söyler. Bu yüzden
yok etme üretime temel alternatif olarak alınır. “…Tüketim çemberi görünüşte sınırsız gelire ve
seçme özgürlüğüne dayanmaları ve böylece güdümlenebilir hale gelmeleri ile fizyolojik
ihtiyaçlardan ayrılan sözde psikolojik ihtiyaçların yüceltilmesi üzerine kuruludur. Burada reklam
kuşkusuz önemli rol oynar…Reklam insanın ihtiyaçlarına ve mallara göre ayarlanmış görünür.
Aslında der Galbraithe, reklam endüstri sistemine göre ayarlanmıştır. ‘İhtiyaçlara böylesine önem
veriyormuş gibi görünür, ayrıca reklam toplumsal bakış açısından tekno yapının önemini ve
prestijini takviye eder.’ Reklam aracılığıyla toplumsal amaçları kendi yararına çeviren ve kendi
amaçlarını toplumsal amaçlarmış gibi dayatan sistemdir” (Baudrillard, 2004: 83).

Reklâm: TOYOTA Yaris

Tutarlılık – Tutarsızlık

: tutarsız

Bireycilik – Özgecilik

: bireyci

Etkinlik – Edilginlik

: etkin

Güçlülük – Güçsüzlük

: güçlü

Duyarlılık – Duyarsızlık

: duyarsız

Ayrımcılık – Eşitlikçi olma

: ayrımcı

Güvenilirlik – Güvenilmezlik

: güvenilmez

Moral ve ahlaki değerlere sahip olma / olmama: sahip değil

Bu reklâmda, taşınabilir bir merdiven yardımıyla yüksek bir yerdeki pencereyi silmeye çalışan bir
işçi aniden dengesini kaybeder ve merdiven yere düşer. Pencerenin pervazına tutunarak yardım
isterken, üst katta oturan genç bir kadın durumu görür ve “dur! bekle!” diyerek bağırır ve koşarak
aşağıya iner. Ancak kadın, yere düşen merdiveni yukarı kaldırarak işçiye yardım etmek yerine,
adamın tam altında bulunan Toyota Yaris marka otomobilini ileri çeker. Böylece kadın, arabasını
işçinin üzerine düşerek vereceği olası bir zarardan kurtarmış olur. Burada önemli olan işçiye
yardım etmek değildir. Bu arada fondaki ses: “Yarisi olan anlar” diyerek bu hareketi
rasyonalleştirmektedir. Burada, evrensel gereksinimlerden; bireysellik, zevk ve rahatına
düşkünlük, güvenlik ve özgürlük kavramları vurgulanmıştır. Ancak değerler eylemler aracılığıyla
göz ardı edilmektedir. Bir başkasının sağlığına ya da yaşamına karşı duyarsızlık, bencillik,
materyalizm, kişisel zevk ve özgürlük için bir başkasının güvenliğini hiçe saymak reklâmdaki
sloganla rasyonalleştirilmeye çalışılmıştır. Bir başka deyişle, doğal hale getirilmiştir. Reklâmla
birlikte sunulan haz, normalleştirmeyi kolaylaştırır. İnsani değerler açısından böyle bir davranışın
kabul edilebilmesi olanaksızdır. Bu bağlamda, kadın karakterin davranışı toplumsal değerler
açısından irrasyonel, güvenilmez, bireyci, tutarsız, ayrımcıdır ve moral değerlere sahip değildir.

Post-modern toplumda kimlik oluşturma tüketim aracılığıyla gerçekleşmektedir. Tüketimle
belirlenen post-modern benlik çevresiyle etkileşime girerken ürünlerin işlevsel değerine
toplumsal ve kültürel anlamlar yüklemektedir. Tüketici ise bu ürünleri tüketerek kendi
anlamlarını üretmektedir. Bu anlamlar; eğlence, heyecan, sıkıntıdan kaçma, bireyin her durumda
çekici olması ve kendi tarzını yaratma şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Reklâm: Fiat Palio

Tutarlılık – Tutarsızlık

: tutarsız

Bireycilik – Özgecilik

: bireyci

Etkinlik – Edilginlik

: etkin

Güçlülük – Güçsüzlük

: güçlü

Duyarlılık – Duyarsızlık

: duyarsız

Ayrımcılık – Eşitlikçi olma

: ayrımcı

Güvenilirlik – Güvenilmezlik

: güvenilmez

Moral ve ahlaki değerlere sahip olma / olmama: sahip değil

Bu reklâmda Fiat Palio sürücüsü kırmızı ışıkta durduğunda bisikletli bir adam arabaya eliyle
dayanıp destek almaktadır. Palio sürücüsü bu harekete son derece sinirlenir. Bu hareket bir iki
kez tekrarlandıktan sonra, aynı bisikletçi üçüncü kez kırmızı ışıkta durulduğunda, tam arabaya
elini dayayacakken sürücü Palio’sunu geri çeker ve bisikletçinin düşmesine neden olur.
Burada bisikletçinin güvenliği hiçe sayılmaktadır. Palio sürücünün değer nesnesi, kullandığı
otomobildir. Değer verilen bu mala başka bir kimsenin destek almak amacıyla dahi tutunması
kabul edilemezdir. Burada saygı, sevgi, etik özgürlük, uyum, güvenlik gibi evrensel ihtiyaçlar
hiçe sayılmıştır. Öne çıkan evrensel ihtiyaçlar; kişisel özgürlük, aşırı bireysellik, zevk, eğlence
ve zenginliktir. Umursamazlık ve kayıtsızlık rasyonelleştirilmiştir. Reklâmda tüm bu
kavramların kullanılması ile mesajın normalleştirilmesi amaçlanmıştır. Birey, kendi haklarına
sahip çıkarken, diğerlerinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıdır. Oysa bu reklâmda da yine,
Palio sürücüsü bencillik, kıskançlık ve duyarsızlık sergilemekte, bundan zevk almakta ve
suçluluk duymamaktadır. Bir mala sahip olunması yapılan eylemi meşrulaştırmaktadır.
“Rekabetin yoğun olduğu otomobil piyasası doğal olarak sistemin özüne, uygarlık öncesi
vahşete haiz insanın içgüdülerinin en hasına, saldırganlığına iniyor ve saldırganlığı
reklâmlarda mizah unsuru olarak kullanmakta hiçbir beis görmüyor...Talep patlaması
yaratmak için şiddet, duygu sömürüsü, cinsellik milliyetçilik, din vb. diğer tüm olgular kabaca
ve olanca bayağılığıyla kullanılıyor” (Büyükkaramık, 5). İncelediğimiz bu reklâmlarda da
görüldüğü gibi, marka bilincinin yaratılmasına yönelik olarak umursamazlık ve kayıtsızlık vb.
davranış tarzları rasyonalleştirilmektedir. Reklâmlarda evrensel gereksinimleri tanımlayan
kavramların kullanılması ile mesajlar doğallaştırılmaktadır.
Sonuç
Reklâm, toplumu değiştirici ve dönüştürücü etkiye sahip olması nedeniyle, bir ayna işlevi
görmektedir. Aynadaki imgeler değiştikçe, toplumsalın imgeleri de değişime uğramaktadır.
“Reklâm mesajları belleğimizi imgeleme, anımsama ya da beklentiler yoluyla uyarırlar. Reklâm
imgesi anlıktır ve reklâmın insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılır” (Berger, 1999: 129).
Toplumsal değişim içinde yeni yaşam biçimleri ve değerler yaratarak kültürler arası etkileşimi
sağlayan reklâmlar, değer yargılarını da değişime uğratmaktadır. Reklâm metni, çerçevelediği
anlamı oluşturan tüm söylemleri barındırmaktadır. Bu ideolojik, kültürel ve toplumsal söylemler
ise, toplumsal gerçekliği dönüştürmektedir. Meta, reklâmların arzu nesnesi olarak yansıttığı
toplumsal anlamla yüklü kültürel bir semboldür. Bununla birlikte, arzunun öznesi yapmaya
çalıştıkları ego ise, ürünü zaten kullananlara atfedilen sosyo-kültürel kimliği benimsemeye
kaymaktadır (Wernick, 1996: 58).

Gündelik yaşam içinde bireyler, kendilerini yeniden üretmektedirler. Gündelik yaşamın imge ve
söylenlerle yeniden anlamlandırılma görevini reklâmlar üstlenmiştir. Çağdaş birey yalnızlığını,
sözde özgürlüğünü ve bireyselliğini, kendisi için yaratılmış ışıltılı gösterilenlerin günlük yaşama
yansımasına bağlı olarak yaşamaktadır. Reklâm, aile içi üretim ilişkilerini ve iletişim biçimlerini
gündelik yaşamın ideolojik anlamlandırmasına uygun olarak yeniden üretmektedir. Böylelikle
gündelik yaşam normalleştirilmektedir. Çok sayıda imge ve metayı tüketme özgürlüğü,
özgürleşme olarak içselleştirilir. Toplumsal ilişkiler kültürel öğeler bağlamında oluşmaktadır.
Kültürel kodlar, reklâmın anlam çerçevesi içinde metaların anlamlandırılması ile oluşmaktadır.
Bu kültürel kodlar aynı zamanda, reklâmın etkinliğini arttırmak için tüketicilerin değer ve
arzularını yansıtmaktadır.

Reklâmla oluşturulan ideoloji, inançları, değerleri ve dışsal toplumsal dünyadaki deneyimleri
kapsamaktadır. Dolayısıyla, reklâmlar bireylerin bilinçlerini dönüştürerek mesajlarının kabul
edilebilirliğini sağlamaktadırlar. Bilinç ancak ideolojik içerikle dolu olduğunda ve toplumsal
etkileşim süreci sonucunda bilinç olma özelliği kazanır. Bu da bireylerin değer yargılarının
değişim ve dönüşüm sürecinde reklâmların ne denli etkili olduğuna işaret etmektedir. Buna örnek
olarak RTÜK, Kanal D, Star TV, CNBC-e ve NTV’ye birer kez program durdurma cezası
vermiştir. “Reklâmda, insan hayatı hiçe sayılarak maddi değerlerin ön plana çıkarıldığı sonucuna
varan üst kurul, ayrıca izleyiciye maddi değerlerin insan hayatından daha değerli olduğu mesajı
verildiğine hükmetti. Ayrıca bencillik ve duyarsızlığın ön plana çıkartıldığı reklâmların gelişim
çağındaki çocuklara yardımlaşma konusunda çelişkili duygular yaşatabileceği ve olumsuz yönde
etkileyebileceği sonucuna vardı” (“Otomobil Reklâmı İçin Dört Kanala Ceza,” s. 20). Önemli
olan, bu tür mesajların içerdiği anlamları değerlendirebilme yetisini kaybetmemektir. Bunun ilgili
olarak çeşitli yaptırımlar gerek kişisel tepkiler gerekse yasal düzenlemelerle gerçekleştirilmelidir.

Çalışma kapsamında reklâmlar genel olarak incelendiğinde, çeşitli markaların kullanımıyla
giderileceği düşünülen gereksinimlerin; özgürlük, kendini şımartma, bireysellik, eğlence ve
kontrol, sevi-saygı ve güvenlik vb. unsurların, evrensel değerlerle örtüşmediği görülmektedir.
Burada bireylerin eylemleri, yalnızca kendi amaçlarını ve çıkarlarını gerçekleştirmeye yöneliktir.
Diğerinin bu eylemler sonucu içine düştüğü durumlar önemsizleştirilmekte ve mizah unsuru
olarak kurgulanmaktadır. Reklâmlarda mesaj, bencillik üzerine kurgulanmıştır. Burada evresel
değerler değersizleştirilmektedir. Değerler; inançlar, dil, üretim ve yaşam biçimleri gibi, kültürün
oluşturucularındandır. Bu nedenle değerlerin bu biçimde yanlış kurgulanması ve bunun normal
olarak gösterilmesi zamanla kültürümüzü de olumsuz yönde etkileyecektir. Etik konusu ile ilgile
temel yaklaşımlar içinde yer alan teleolojik yaklaşımda bir eylemin ahlaki olup olmadığı, o
eylemin yarattığı sonuçlara göre değerlendirilir. Teleolojik yaklaşım, faydacılık ve egoizm olarak
ikiye ayrılır. Faydacılık yaklaşımında eylemin ondan etkilenecek kişiler için en büyük faydayı
yaratması beklenir. Böyle bir eylem ahlaki olarak nitelendirilir.

Oysa reklâmlarda metalara bireylerden daha çok değer yüklendiği görülmektedir. Bu, ideolojik
olarak reklâmlarda meta biçimi ile iletilen toplumsal mantık kabule zorlanır. Böylece toplumsal
mantığın kabulü doğallaştırılmaktadır. Reklâmlar yanlış bilincin oluşumundaki en önemli kitle

iletişim araçlarıdır. Bununla birlikte, reklâmlarda kurgulanan bu çeşit mesajlar farklı biçimde
değerlendirilmektedir. Örneğin, merdivende asılı kalan adamı kurtarmak yerine aracını kurtaran
kadın reklâmıyla ilgili olarak, Ali Atıf Bir: “...reklâmda gösterilenin bir senaryo, bir reklâm
esprisi olduğunu siz de biliyorsunuz, o halde bu ‘Bu kadar da olmaz efendim’ sendromu niye?”
diyor ve bu tür tepkilerin Marksist yaklaşımlardan kaynaklandığını söylüyor. Buna Ümit
Kıvanç’ın verdiği yanıt ise, “Bir’in Marksist dediği yere vicdan kavramını yerleştirdiğinizde
bütün bu laflar yerli yerine oturmuyor, daha anlamlı hale geliyor” (“Medya Polemiği”)
biçimindedir. Sonuç olarak, bu tür reklâmların sunduğu mesajların içerdiği kültürel kodlar,
bireyleri belirli ideolojilerin, yaşam biçimlerinin ve değerlerin kabulüne bilinçli ya da bilinçsiz
olarak yönlendirmektedir.

Uygulamalar
1. Dünyada ve Türkiye’de ki farklı dönemlerin tarihsel süreç içindeki sosyal, ekonomik ve
kültürel yapılarını araştırmak ve reklam uygulamaları ile bu farklı unsurlar arasında
bağlantı kurmak.
2. Farklı ülke ve coğrafyalarda yaşayan toplumları hangi tür reklam uygulamalarının daha
çok etkilediği üzerinde durmak.

Uygulama Soruları
1.Kültürel açıdan bakıldığında Alman reklamları, Fransız reklamları arasında nasıl bir fark
bulunmaktadır?
2. Doğu toplumlarının reklamlarıyla Batı toplumlarının reklamlarının özelliklerini sayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde tüketim ideolojisi bağlamında ele alınan reklamlar irdelenmiştir. Modern ve post
modern reklamlar arasındaki farklar ortaya konmuştur.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi metin hazırlanma aşamasından önce elde edilmesi gerekli temel
verilerden bir değildir?
a) Ürünün imalinde kullanılan hammadde ve gereçler konusundaki bilgi
b) Ürün ne ölçüde iyi imal edilmiştir?
c) Bu ürün ne iş görür?
d) Rakip ürünlerle ölçüştürmede durumu nedir?
e) Reklamı yapılan ürünün fiyatı metin yazarından özellikle gizli tutulması

2. Aşağıdaki boşluğu tamamlayan en doğru kavram hangisidir?
___________, ürünün rakiplerinden farklı kılan özelliklerinin akılda kalıcı bir şekilde özetlenmesiyle
ortaya çıkar
a) Yabancılaşma
b) Başkalarının sosyal normlarına ters düşme
c) Sloganlar
d) Yalıtılma
e) Normsuzluk

3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlamaktadır?
Andrew Wernick’e göre ____________,”insanların anlamlı bir biçimde, kendi dünyalarına
yöneldikleri, aynı zamanda hem bireysel hem kolektif, hem öznel hem nesnel olan gerçeklik
düzeyini” anlatmaktadır. Toplumsal düzeyde bunun anlamı, semboller, değerler, normlar, idealler
ile bunları kültürel bir temelde düzenleyen sistemler ve kısmi sistemlerdir
a) ideoloji

b) antropoloji c) hiyerarşi

d) bürokrasi

e) teokrasi

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlamaktadır?

____________________, kredi planları ve meta şölenleri doyum ve hedonizmi ve daha sonraları
post-modern terimiyle özetlenecek olan yeni alışkanlıkların, kültürel biçimlerin ve hayat
tarzlarının benimsenmesini teşvik etmektedir.

a) Güçsüzlük ve kendine güvenin yitirilmesi

b) Kamusal rol ve kamusal saygınlık
c) Kamusal varlığın meşrulaştırıcılığı
d) Çağdaş kapitalizmin reklâm dünyası
e) Kişiliğin kamuoyu üzerindeki etkisi

5. Brenner’e göre bilinç bireyin süper egosudur. Aşağıdakilerden hangisi, superego bağlamında,
kişiliğin etik işlevlerinden bir değildir?
a) Dürüstlük eylem ve arzularını onama ya da onamama.
b) Eleştirel olarak kişisel gözlemlemeden kaçınma
c) Kendini cezalandırma
d) Pişmanlık duyma gereksinmesi
e) Erdemli ve dürüst düşünce ve eylemlerden ötürü kendini övme ve sevme

6. Tutarsızlık, belirsizlik ve etik değerlere uymama modern tüketicinin özelliklerindendir.
Doğru ( )

Yanlış (x )

7. Değerler; inançlar, dil, üretim ve yaşam biçimleri gibi, kültürün oluşturucularındandır. Bu
nedenle değerlerin bu biçimde yanlış kurgulanması ve bunun normal olarak gösterilmesi zamanla
kültürümüzü de olumsuz yönde etkileyecektir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

8. Kültürel farklılıklar pazarlama stratejilerini ve buna bağlı olarak da reklam metinlerinin
yapısını farklılaştırmaktadır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

9. Sınıfsal farlılıkların en çok ortaya konduğu reklamlar Fransız reklamlarıdır.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

10. Reklamlarında şiirsel ve teatral dil kullanılan reklamlar İtalyan ve Fransız reklamlarıdır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

Cevaplar: e, c, a, d, b

4. Doğrudan Postalama ve Reklamcılık

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Bu bölümde doğrudan postalama tekniği, mektup ve broşür hazırlama teknikleri
biçimsel ve içeriksel olarak anlatılacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Doğrudan postalamanın avantajları nelerdir?
2. Broşür ve mektup nasıl hazırlanır?
3. Cevap kartında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğrudan postalama tekniği, Reklamda
mektup

ve

hazırlama
biçimsel

broşür nasıl

teknikleri broşür,
ve

postalamanın Konuyla

yapılması
cevap

gerektiği, okunarak ve
kartı

edinilecektir.

literatür

buna yönelik

ve örnekler değerlendirilerek.

içeriksel mektup hazırlama biçimleri

olarak anlatılacaktır.

ilgili

Anahtar Kavramlar
 Motivasyon: Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu yada
olaya karşı deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal
ve davranışsal bir tepki ön eğilimidir.
 İkna: Basit emirler, talimatlar ve komutlardan ayrı olarak dinleyicinin başka yollar
seçmekte özgür iken sizin ona işaret ettiğiniz yolu seçmesidir.
 Etik: Neyin iyi neyin kötü, neyin doğru yada yanlış olduğunu gösteren standart değerlere
ilişkin ilkelerdir.

GİRİŞ

Bu bölümde doğrudan postalama tekniği, mektup ve broşür hazırlama teknikleri biçimsel ve
içeriksel olarak anlatılacaktır.
DOĞRUDAN POSTALAMA VE REKLAMCILIK5

Doğrudan postalama ve reklamcılık genellikle halkla ilişkiler kampanyalarını destekleyici araçlar
olarak kullanılır. Dolayısıyla, halkla ilişkiler yazarı için bu taktiklerin ne zaman ve nasıl
kullanılacağını bilmek önemlidir.

Muhtemelen kullanılmak üzere editörlere gönderilen basın bültenlerinin aksine, doğrudan
postalama medyaya ulaşmanın ekonomik bir yoludur. Diğer bir ifadeyle, bir kuruluştan kişilere
doğrudan iletişim biçiminde ulaşır. Diğer taraftan reklamcılık, kitle iletişim ürünleri yoluyla
okuyucu, izleyici ya da dinleyicilere ulaşır. Esas olarak, bir kitle iletişim ortamında satın alınmış
yeri kullanır. Hem doğrudan postalama hem de reklamcılık, mesajın tam istenildiği gibi olmasını
sağlar. Aynı zamanda, mesajınızın içeriğini ve zamanlamasını da kontrol edebilirsiniz.

Doğrudan Postalamanın Temelleri

Mektuplar ve benzeri destekleyici iletilerin geniş gruplara gönderilmesi yoluyla yapılan
pazarlamaya, doğrudan postalama denir. Pek çok tüketici ve medya bu tür gönderileri ıvır zıvır
posta (junk mail) olarak nitelendirse de, bu uygulamanın tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.
Medya Dağıtım Hizmetleri'ne (Media Distribution Services) göre, doğrudan postlamanın ilk
örnekleri, 1744 yılında Benjamin Franklin tarafından satışa sunulan kitapların listesi
gönderilmesiyle başlamıştır. Bu uygulama belki Amazon.com değildi ama, en azından bir
başlangıçtı.

O zamandan bu yana, fikir, mal ve hizmet satmak için doğrudan postalamanın kullanılması çok
hızlı bir gelişim göstermişitr. Her yıl A.B.D.'de mal ve hizmet pazarlamak için milyarlarca
doğrudan posta gönderilmektedir. Gerçekten de U.S. News & World Report'a göre, bir hane yılda
ortalama olarak 550 doğrudan posta almaktadır.
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Doğrudan postalamanın esas amacı mal ve hizmet satma olmasına rağmen, aynı zamanda etkili
bir halkla ilişkiler aracı olarak da işlev görmektedir. Örneğin doğrudan postalama, siyasal adaylar
tarafından seçmenleri bazı konular hakkında bilgilendirmek ve onların oylarını istemek amacıyla
kullanılır. Bunun yanı sıra, bazı yardım kurumları tarafından çeşitli sosyal konular ve hastalıklar
hakkında kamuyu bilgilendirmek ve onların katkılarını talep etmek için kullanılır. Tüketicileri bir
ürün hakkında bilgilendirmek, yatırımcılara şirket birleşmeleri konusunda haber vermek ya da
kötü hizmet ya da kusurlu bir ürün nedeniyle özür dilemek maksadıyla şirketler sık sık doğrudan
postalamaya başvurur. Cemiyetler, üyelerini ya da ilgili kişileri yapılacak etkinlikler ve cemiyetin
önemli konulardaki duruşu hakkında bilgilendirmek için doğrudan postalamayı kullanır. Diğer
bir ifadeyle, anahtar rolü oynayan bir grup söz konusu olduğunda, onlara doğrudan postalama
yoluyla ulaşmak, mantıklı bir seçimdir.

Doğrudan Postalamanın Avantajları

Basın bültenleri, broşürler ve web sayfaları gibi doğrudan postalama da kontrol edilebilen bir
iletişim ortamıdır. Dolayısıyla, alıcı kitleniz ister dar, isterse geniş oılsun, mesajınızın üzerinde
içerik, sözcük seçimi ve zamanlama açısından bütünüyle kontrol sağlamanıza olanak tanır.
Gerçekten de, doğrudan postalamanın belli başlı üç avantajı: 1) iletişiminizi belirli bireylere
yönlendirebilme 2) kişiselleştirme 3) fiyat-fayda oranının (cost-effective) yüksek olmasıdır.

Hedef Kitle Doğrudan postalamayı etkin bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanmanın yolu,
uygun bir adres listesi hazırlamaktan geçer. Adres listesi, en temel düzeyde, kuruluşun üyelerinin,
daha önceden katlı sağlamış olanların, çalışanların ya da müşterilerin bilgilerinden oluşmaktadır.
Kuruluşlar her tür alıcıya yönelik adres listeleri oluştururlar. Örneğin halkla ilişkilerde, cemiyet
liderlerine yönelik bir adres listesi oluşturabilirsiniz. Yatırımcı ilişkileri üzerinde çalışan kişiler
de analistleri, kurumsal yatırımcıları ve hissedarları içeren bir liste hazırlayabilirler.

Üyeleri olan çeşitli kuruluşlarından ya da medyadan adres listesi kiralayabilirsiniz. Eğer
bölgenizdeki tüm dişçilere mektup göndermek istiyorsanız, o zaman Diş Hekimleri Birliği ile
temas kurabilirsiniz. Eğer amacınız zengin kişilere ulaşmaksa, Motorlu Taşıtlar Dairesi'nden
BMW ve Mercedes Benz sahiplerinin listesini alabilirsiniz. Eğer abonelerin demografik yapıları
amacınız için gerekliyse, çeşitli dergi ya da gazetelerin abone listelerini kiralayabilirsiniz.
Örneğin, List Services Corp. 150 $ karşılığında Forbes dergisine abone olan ve ortalama geliri
232.000 $ civarındaki 1000 kişinin adres bilgilerini vermektedir.

Demografi ve psikografiyi de içerecek şekilde yapılan pazarlama araştırmalarındaki gelişmeler,
bilimsel bir kesinlikle hemen hemen herkese ulaşmayı sağlamıştır. Geniş çaplı bilgi elde etme ve
bilgi işleme ağları sayesinde, artık kişilerin harcama alışkanlıkları, yardım kuruluşlarına olan

katkıları, hatta en sevdikleri biraya bağlı adres listeleri oluşturmak mümkündür. Mağaza indirim
kartıyla yaptığınız her market alışverişinde, Amazon com.'dan aldığınız her kitapta ya da
katalogtan verdiğiniz her siparişte, adınız ve adresiniz doğrudan pazarlama veritabanına
gitmektedir.

Pazarlama devi R.R. Donneley & Sons'ın bir kolu olan Metromail, herhangi bir bilgisayar
veritabanından derlenmiş ve düzenlenmiş adres listeleri sağlayan belli başlı kuruluşlardan biridir.
Örneğin bir veritabanı, astım, şeker ve kanser gibi çeşitli hastalıkları olan 15 milyon kişinin isim
ve adreslerini içermektedir. Diğer listelerde ise, ABD'deki tüm okul müdürlerinin isim ve
adresleri ya da Amerikan İnşaat Mühendisleri Odası'nın üyelerinin isim ve adresleri
bulunmaktadır.

Kişiselleştirme Doğrudan postalama, denetlenebilen diğer kitle iletişim yöntemlerine göre daha
kişiselleştirilmiştir. Üzerinde alıcının adresinin yazılı olduğu bir zarf içinde gelir (artık
"ilgilisine" diye bir şey yoktur) ve mektup genellikle "Sayın Ahmet Bey," "Sevgili Ayşe" vb.
kişisel bir hitapla başlar. Buna ek olarak, bilgisayar programı yardımıyla, bir kişinin adının
mektubun istenilen yerlerinde geçmesi de sağlanabilir. Yardım kuruluşlarına önceden yapılan
katkılara teşekkür etmek ya da yerel bilgi ya da kaynaklara gönderme yapmak üzere
özelleştirilmiş paragraflar da doğrudan postalama ile gönderilen mektuplara yerleştirilebilir.
Teknolojiye bağlı olarak, el yazısı ile atılmış imzalar, bu tür mektupların mümkün olduğunca
kişiselleştirilmesine yardımcı olur.

Maliyet
Medya Dağıtım Hizmetleri'ne (Media Distribution Services) göre, doğrudan
postalamanın maliyeti; basılı, görsel ya da işitsel olarak yayınlanan reklamlara göre çok daha
düşüktür. Genel olarak, 1000 kişilik bir liste 300$'a kiralanabilir. İsim ve adresleri etiketlere
üzerine bastırabilir ya da daha yaygın şekliyle, bir program yardımıyla doğrudan zarfların üzerine
yazdırabilirsiniz.

Üretim açısından bakıldığında, doğrudan postalamanın fiyat-fayda oranı yüksektir. Genel olarak
tek bir renkte (siyah) olarak üretilir ve önemli noktaları vurgulamak için belki ikinci bir renk
kullanılabilir. Çizimler karmaşık değildir ve tüm çaba, basımın ekonomik olarak
gerçekleştirilmesine yöneliktir. Postalama da dikkate alınması gereken bir noktadır. APS en
pahalı gönderme biçimidir, ancak adi postaya göre daha güvenilir ve hızlıdır. APS, aynı zamanda,
yerine ulaştırılamayan bir mektubun ek ücret talep edilmeden göndericiye iade edilmesine olanak
tanır. Belirli kuruluşlara tanınmış olan gelir amacı yönelik olmayan posta gönderme hakkı, doğal
olarak, en ekonomik gönderme biçimidir. Göndereceğiniz mektupları posta kodlarına göre tasnif
edip, bir defada en az 200 mektup göndererek, postalama ücretinden tasarruf edebilrisiniz.

Doğrudan Postalamanın Dezavantajları

Doğrudan postalamanın en önemli dezavantajı, ıvır zıvır posta olarak algılanmasıdır. Bu türlü
gönderiler, ister APS ile gelen mektuplar, isterse köşedeki pizzacının broşürleri olsun, posta
kutusunda yer işgal eden "lüzumsuz" bilgi olarak nitelendirilirler.

Gerçekten de, U.S. News & World Report'un tahminlerine göre, bu tür mektupların hemen hemen
yarısı daha okunmadan çöpe atılmaktadır. Açılsalar bile, alıcıların yalnızca % 1 ya da 2'si mesaja
göre satın alma davranışında bulunaktadır. Bu verilere rağmen, Amerika'lı tüketiciler doğrudan
postalama ile gelen bilgiler doğrultusunda geçen yıl 244 milyar $'lık mal almışlardır. Yapılan
çalışmalar, doğrudan postalama için harcanan her 1 $'ın, gerçekleşen satış sonucunda ortalama
olarak 10 $ getirdiğini göstermektedir. Bu oran, televizyona verilen reklamla elde edilen kârın iki
katıdır. Bağış toplamak için doğrudan postaya güvenen kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, yapılan
yatırım karşılığında gerçekleşen geri dönüşün, doğrudan postalamayı iletişim stratejilerinin
önemli bir öğesi haline getirdiğini ifade etmektedir.

Bilgi Yığılması Bir kişinin yıllık ortalama 550'den fazla doğrudan posta aldığı (A.B.D.) daha
önce belirtilmişti. Doğrudan posta ile gelen mektupların diğer mesajlar ve dikkat dağıtan
öğelerden bağımsız olarak okunduğu öne sürülse de, üst üste yığılma nedeniyle, kişilerin günlük
olarak bu kadar çok iletiyle başa çıkamamaları önemli bir sorun oluşturmaktadır. Dolayısıyla,
doğrudan postalama ile gönderilecek bir iletinin açılması, okunması ve belirli bir eyleme yol
açmasını sağlamak üzere, nasıl yazılacağının ve biçimlendirileceğinin bilinmesi önemlidir.

DOĞRUDAN POSTALAMA PAKETİ OLUŞTURMA

Doğrudan postalama paketi 5 temel bileşenden oluşmaktadır: 1) zarf, 2) mektup, 3) temel
bilgileri içeren bir broşür, 4) cevap katı ve 5) alıcının cevap vermek için kullanacağı zarf.
Açılmak ve kişileri eyleme yöneltmek üzere tasarlanmış paketin içinde bütün bileşenler, amaca
yönelik bir uyum işlev görür.

Zarf

Zarf, doğrudan postalama paketinin ana öğesidir, zira alıcının gördüğü ilk şeydir. Eğer zarf
alıcının ilgisini çekmezse, o zaman alıcı içindeki okumaya gerek görmeyecektir.

Medya Dağıtım Hizmetleri'ne göre, zarfı çekici hale getirmenin çeşitli yolları vardır. Kağıdın
yaratıcı bir biçimde kullanımı ve çeşitli tasarım teknikleri yoluyla zarf göze hoş görünecek hale
getirilebilir. Kalın, parlak kağıt zarfın değerli ve önemli görünmesini sağlar. Zarfın üzerindeki
pencereler, dikkat çekicidir ve "bu zarfı neden açayım?" sorusu ortaya çıkaracak bazı ipuçları
verebilir.

Zarflar bazen içerikle ilgili kısa bir açıklama sağlayabilir. Örneğin UNICEF tarafından yardım
toplama amacıyla hazırlanan zarfların üzerinde "Ek'te: Ölüm Kalım Tohumu Kataloğu" şeklinde
bir ifade yer almıştır. Diğer taraftan Sierra Klübü, zarfların üzerine koyu kırmızı harflerle "Acil"
diye yazmıştır. Uluslararası Af Örgütü de zarf üzerine içeriğe yönelik ipucu veren ifadeler
yazmaktadır. Bu tür zarfların birinde, "Kosova İçin Acil Durum Alarmı" yazılmıştır.

Diğer taraftan, bazı zarflarda ya çok az bilgi olur ya da hiç olmaz. Hatta bazılarında gönderen
kuruluşun adresi bile olmaz. Buradaki amaç, alıcıda merak uyandırarak, zarfı açmasını
sağlamaktır. Bazı örgütler de, aldatmacaya başvurur ve zarfa bir devlet dairesinden geliyormuş
görüntüsü verir ya da büyük ikramiyeyi kazanmışsınız gibi bir meraklandırma reklamı (teaser)
kullanır. Örneğin, Publisher's Clearing House bir defasında bu tür meraklandırma reklamlarını
standart bir uygulama haline getirmiştir, ta ki bazı eyalet savcıları yanlış yönlendirici ve aldatıcı
reklam yaptıkları için haklarında dava açıncaya kadar.

Genel olarak halkla ilişkiler yazarlarının okuyucuları yanlış yönlendiren ya da yanlış bir izlenim
edinmelerine yol açan meraklandırma reklamlardan ve zarf tasarımlarından kaçınmaları gerekir.
Zira, bu tür uygulamalar güvenilirliği zedeleyebilir ve etik olmayabilir Doğrudan postalamada
kullandığınız zarfın sol üst köşesinde kuruluşunuzun adının ve adresinin yer alması gerekir.
Meraklandırma reklamları dürüstçe bilgi vermelidir. Communication Briefings'e göre, "Şehrinizin
Bedava Bilgisayar Haritası" demekle Şehrinizin Bilgisayar Programı Şeklindeki Haritasını Nasıl
Elde Edebilsiniz?" demek arasında etik açıdan bir fark vardır. Yapılan araştırmalara göre, pul
kullanmak, makina ile pul yerine geçen damga basılmasından daha iyidir; anı pulu kullanılması
ise, en etkin yöntemdir. Bu tür pullar dikkat çekicidir ve doğrudan postalama ile gönderilen zarfı
daha önemli hale getirir. Doğal olarak, zarfın üzerine basılmış isim ve adres, yapıştırılmış bir
etiketten daha şık olur.

Mektup
Etkinliği en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için mektup tek bir kişiye gönderilmeli ve bu kişinin
adının ve soyadının geçtiği "Sayın...../ Değerli......" gibi kişisel bir hitapla başlamalıdır. Bazı
mektuplarda kişisel hitap yerine okuyucunun dikkatini çekecek bir başlık da kullanılabilir. Başlık
ya da giriş paragrafı bir mektubun en çok okunan bölümüdür, dolayısıyla okuyucunun merakını
uyandıracak tarzda hazırlanması gerekir. Bazı çalışmalar, okuyucuların mektubun devamını

okumakla, mektubu çöpe atmak arasında karar verme sürelerinin 1-3 saniye olduğunu
göstermiştir.
Başlık ve İlk Paragraf Bir ürün ya da hizmetin satışı, bir hediye verileceği ya da para tasarrufu
vaat edildiğinde en üste çıkmaktadır. Ancak, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da kamusal eylem
grupları, başlıkta genellikle bir ihtiyacı dile getirmektedir. Örneğin, klinikleri kürtaja karşı olan
eylemcilerden korumak amacıyla yasal düzenleme yapılması için destek sağlamaya çalışan
Planned Parenthood kuruluşu, "Kliniklerdeki Şiddete Son" başlığını kullanmıştır. The Sierra
Club'ın genel müdürü imzası ile gönderilen bir mektup da şöyle başlamaktadır: "Bu mektubu,
ulusumuzun tarihindeki en kapsamlı tehlike altındaki doğayı koruma projesinde yer alan tutkulu
bir bitkinin zaferi garantilemesi için sizden acil yardım talebinden bulunmak üzere yazıyorum."

Help the Children ise, insanlık konusuna ağırlık vermektedir. Kuruluşun başkanı, Noel
döneminde bağış toplamak için yazdığı bir mektuba şöyle başlamıştır: "Yılın bu zamanını çok
seviyorum. Erika gibi çocuklara dair pek çok anım var. Noel, Erika için çok üzücü bir dönemdi.
Noel zamanı geldiğinde, evde ne bir hediye, ne bir ağaç, ne özel bir yemek, ne de neşe vardı."
Mektubun devamında Help the Children'ın, Erika'nın Noel çoşkusunu terkar yaşaması için neler
yapıldığı anlatılmakta ve mektubun sonunda, "...Erika gibi çocuklar"a yardım etmek üzere bağış
talebinde bulunulmaktadır.

Punto ve Uzunluk
Doğrudan postayla gönderilen mektupların çoğu, ilgili kuruluşun
yazışmalarda kullandığı standart boyuttaki kağıda yazılır. Uzunluk konusundan bir kural
olmamakla birlikte, uzmanlar mektubun iki ile dört sayfayı geçmemesi gerektiğini belirtmektedir.
Daktilo harflerinin kullanılması, daha göz alıcı bir puntoya göre mektubun daha kişisel
görünmesini sağlar. Bazı uygulamalar yardımıyla mektubun okunması daha kolay hale
getirilebilir. Bunlardan ilki, kısa cümleler ve paragraflardır. Diğer ise, bazı anahtar sözcük ya da
ifadelerin koyu, hatta daha büyük puntoda ile yazılmasıdır. Bazı kuruluşlar, vurgulamak
istedikleri önemli mesajları fosforlu kalemle yazmakta ya da altını çizmektedir. Doğrudan
postalama ile ilgili dğer ipuçları aşağıda verilmiştir:

Profesyonel İpuçları

Doğrudan Postalama ile Gönderilen Bir Mektup Nasıl Yazılır



Alıcı kitlenizi tanımlayın. Tam olarak kimlere ulaşmak istediğinizi ve bu kişilerden neden
cevap beklediğinizi bilin. Alıcı kitlenizi oluşturan kişilerin demografik özellikleri
hakkında bilgi edindikçe, onlara yönelik olarak hazırladığınız mektupları çok daha iyi
tasarlayabilirisiniz. Size cevap veremeyecek ya da vermeyecek kişilere bu tür iletiler
göndererek zamanınızı ve paranızı boş yere harcamayın.



Zarfı açtırın. Bu aralar insanlara o kadar çok işe yaramayacak posta geliyor ki, doğrudan
posta ile gönderilen mektupların çoğu daha açılmadan çöp kutusuna atılıyor. O nedenle,
zarfın üzerine alıcının ilgisini çekerek mektubu açmasını sağlayacak bir meraklandırma
notu koymanız iyi olur. Yine merak uyandıran, ancak bunun karşıtı olan yaklaşım da,
yalnızca göndericinin adresinin yazılması, kuruluşun adının ise belirtilmemesidir.
Postalama izin damgası (numarası) yerine pul kullanılması da, zarfın açılma olasılığını
arttırır.



Düşüncenin açık ve yerinde olmasını sağlayın. Sunduğunuz tekilf ya da ricayı ilk iki ya
da üç cümlede belirtin. Avantajların ya da yararların ne olduğundan söz edin ve bunların
mektubun ilerleyen bölümlerinde tekrar edin. Mektubun sonunda, mesajı özetleyin.



Kişilerin cevap vermesini kolay hale getirin. Alıcının ne yapması ve bunu nasıl yapması
gerektiğini ona açık olarak söyleyin. Postalama ücreti daha önceden sizin tarafından
ödenmiş kartı ya da zarfı da eklemeyi unutmayın. Siparişte bulunmak ya da anlaşma
yapmak için alıcının yalnızca işaretleme yapmasını gerektirecek formlar tasarlayın.
Kampanyayı ön elemeden geçirin. Sınırlı olarak pilot bir kampanya yürütün. İki ya üç
farklı talep mektubu hazırlayın ve bunları örnek alıcı kitlesine ulaştırın. Bu yöntemle,
mektupların tümünü göndermeden önce, hangi talep biçimnine en fazla cevap geldiğini
belirleyebilrisiniz.



Eklenti / dip not Doğrudan postalama ile gönderilen en etkili mektuplar genellikle bir son notla
biter. Pek çok uzman, bu bölümün giriş paragrafından sonra mektubun en çok okunan ikinci
bölümü olduğunu söylemektedir. Bu bölüm, yazara, sunulan teklifin yararlarını bir kez daha
belirtme ya da ihtiyacın aciliyetini vurgulama olanağı verir.

Broşür
Genel olarak broşür, bir ürün, hizmet, kuruluş ya da şirketi tanımlar. Mektupta sunulanı destekler
ve mesajın güvenilirliğini arttırır. Etkili bir broşür kısa olmalı, fakat aynı zamanda okuyucuların
sorabilecekleri pek çok soruya da cevap vermelidir.

Medya Dağıtım Hizmetleri (Media Distribution Services - MDS), bir broşürün ilginçliğini
arttıracak bazı özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:





Takdirler. Bunları ya bir yerde listeleyin ya da metnin içine dağıtın.
Soru-cevaplar. İyi bir tasarım biçimidir. Sorularınız yalnızca ürünün özelliklerini
belirtmemeli, yanı zamanda motive edici; yapmacık değil, doğal olmalıdır.
Fayda listesi. Büyük puntolu sayılar ya da imleçlerle gözalıcı hale getirilmiş
listeler görsel açıdan dikkat çekici olur.





Modeller, renkler, seçenekler. Tüketiciler için ürün seçenekleri resimlerle
gösterilebilir ya da sözcüklerle betimlenebilir.
Faydaları gösteren tablolar, karşılaştırmalar. Bu uygulama, okuyucuların
sunduğunuz teklifin avantajlarını kolaylıkla görebilmesini sağlar.
Çağrılar. Bir metnin ya da resmin yanında yer alan başıklar ya da manşetlerdir.
Kısa cümleler önemli noktaları vurgular.

Doğrudan postalamada kullanılan bir çok broşür, # 10 diplomat zarfa uyacak şekilde
tasarlanmıştır. Bunun anlamı, broşürün boyutlarının yaklaşık 22 x 10 cm olacağıdır. Bir broşür
genel olarak 2 - 4 sayfadan oluşur.

Cevap Kartı

Eğer okuyucudan bir cevap istiyorsanız, bunun en iyi yolu, cevap kart göndermektir. Dayanıklı
olması için karton üzerine basılması gereken cevap kartının üzerinde, bir olaya katılmak, bir
kuruluşa destek vermek ya da bir mal sipariş etmek üzere sizin ve okuyucunun ihtiyaç duyacağı
tüm bilgilerin yer alması gerekir.

Cevap formunun hazırlanması için ek bir çaba göstermek gerekir. Değerlendirmek üzere tam
olarak hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorsunuz? Klasik cevap kartlarında cevap veren kişinin adını,
soyadını ve adresini yazması için yer bırakılır. Buna ilaveten, cevap istediğniz kişiden telefon
numarasını, e-posta adresini ve faks numarasını da isteyebilrisiniz. Bu tür bilgiler, aynı kişilere
gelecekte de gönderilecek postaya yönelik bilgi güncelleme açısından çok değerlidir.

Eğer kişi, bir yadım kurumuna bağışta bulunuyor ya da bir ürün alıyorsa, nakit ya da kredi kartı
ile ödeme için seçenek sunmanız gerekir. Kredi kart ile yapılacak ödemeler için; 1) kredi kartının
adı, 2) kredi kart üzerindeki kişi adı, 3) kart numarası ve 4) kartın son kullanım tarihi ile ilgili
bilgiye ihtiyacınız vardır.

İstenilen bilgilerin yazılabilmesi için yeteri kadar yer bırakılması önemlidir. Kişinin açık adresini
rahatça yazabilmesi için tek satır yeterli olmayabilir. Cevap kartları genel olarak 10 x 15 cm,
çoğunlukla da 10 x 18 cm ebadında olur.

Cevap Zarfı

Cevap kartlarının arka yüzünde geri göndermede kullanılmak üzere basılı bir adres bulunsada da,
genellikle üzerinde geri gönderme adresi bulunan bir zarf sağlanır. Bu uygulama, gönderinin
kişiye özel olmasını sağlar. Eğer kerdi kartı ya da çek bilgisi isteniyorsa, bu özellikle gereklidir.
Ticari işlemler söz konusu olduğunda, posta ücreti önceden ödenmiş bir zarf genellikle
gönderilir. Ancak kar amacı gütmeyen kuruluşlar genel olarak alıcıların posta ücretini
karşılamasını ister. Zira, postalama maliyet düşeceği gibi, esas gayeye daha çok para harcanabilir.
Profesyonel İpuçları

Bağış Toplamaya Yönelik Bir Mektup Nasıl Yazılır

Yardım kurumlarının bağış toplama faaliyetleri büyük oranda doğrudan postalama ile yapılır.
Doğal olarak mektubun amacı, cevap -bağış- alabilmektir. Bağış toplama amacıyla mektup
yazacakların, aşağıdakileri bilmesi gerekir:



Dikkat çekici bir başlık kullanın.



Bu başlığın ardından, yapılacak bağışın getireceği yararları ifade eden bir giriş ifadesi
oluşturun.



Yardım kurumunun amaç ve hedeflerini açık bir biçimde tanımlayın.



Yardımdan faydalanan bir çocuk ya da aile örneğini vererek, insanlık boyutunu ön plana
çıkarın.



Güvenilir kişilerin onay ve tavsiyelerini kullanın.



Belirli bir eylemin yapılmasını isteyin ve cevap verebilmesi için alıcıya kolay bir yol
sunun. Bu amaçla, genel olarak postalama ücreti önceden ödenmiş zarflar ve cevap
kartları gönderilir.



Mektubunuzu, okuyucunun cevap vermesi için en güçlü nedenin yer aldığı bir dipnot ile
bitirin.

Uygulamalar
1. Değer temelli reklam çalışmalarına örnekler veriniz.
2. Farklı reklam uygulamacılarının düşüncelerini anlatınız.
3. Ulusal ve uluslar arası reklam kuruluşlarının amaç ve işlevlerini tartışınız.

Uygulama Soruları

1. Doğrudan postalamanın yararları nelerdir?
2. Broşür ve mektup hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?
3. Başlık yazarken hangi unsurları göz önünde bulundurmalıyız?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde doğrudan postalama yöntemini, broşür, mektup ve cevap kartı hazırlanmasında
biçimsel ve içeriksel olarak kullanılan teknikleri öğrendik.

Bölüm Soruları

1. Aşağıda belirtilen durumlar hangi neye ilişkin metnin oluşturulması için kullanılır?
Takdirler. Bunları ya bir yerde listeleyin ya da metnin içine dağıtın.
Soru-cevaplar. İyi bir tasarım biçimidir. Sorularınız yalnızca ürünün özelliklerini
belirtmemeli, yanı zamanda motive edici; yapmacık değil, doğal olmalıdır.
Fayda listesi. Büyük puntolu sayılar ya da imleçlerle gözalıcı hale getirilmiş
listeler görsel açıdan dikkat çekici olur.
Modeller, renkler, seçenekler. Tüketiciler için ürün seçenekleri resimlerle
gösterilebilir ya da sözcüklerle betimlenebilir.

Faydaları gösteren tablolar, karşılaştırmalar. Bu uygulama, okuyucuların
sunduğunuz teklifin avantajlarını kolaylıkla görebilmesini sağlar.
Çağrılar. Bir metnin ya da resmin yanında yer alan başlıklar ya da manşetlerdir.
Kısa cümleler önemli noktaları vurgular.
a)Broşür
b) Mektup
c) Cevap Kartı
d) Storyboard
e) Reklam başlığı
2. Mektuplar ve benzeri destekleyici iletilerin geniş gruplara gönderilmesi yoluyla yapılan
pazarlamaya, _________________denir.

a) internet üzerinden yapılan satış
b) satış temsilcileri yoluyla yapılan pazarlama
c) elektronik pazarlama
d) telefonla pazarlama
e) doğrudan postalama

3. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde metin yazarları tarafından kullanılabilen başlık
türlerinden biri değildir?
a) Deklaratif başlık
b) Emir niteliğindeki başlık
c) Haber niteliğindeki başlık
d) Özdeşleştirici başlık
e) Etik başlık

4. Reklâm imgelerini çözümleyebilmek, _______________ve ______________bağlıdır.

a) yasama hakkı / siyasi güce
b) reklâmın toplumsal boyutuna / tüketim mantığına
c) eleştirel tartışma / kamuoyu görüşüne
d) siyasete yabancılaşma / kanaatlerin etkili olması
e) küresel ekonomik örgütler / merkeziyetçiliğin azaltılmasına

5. Medya Dağıtım Hizmetleri'ne (Media Distribution Services) göre, doğrudan postlamanın ilk
örnekleri, 1744 yılında _________________tarafından satışa sunulan kitapların listesinin
gönderilmesiyle başlamıştır.

a) George Washington
b) Thedore Roosevelt
c) Benjamin Franklin
d) Heinrich Böll
e) Thomas Edison
6. Doğrudan postalamanın esas amacı mal ve hizmet satma olmasına rağmen, aynı
zamanda etkili bir halkla ilişkiler aracı olarak da işlev görmektedir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

7. Propaganda ve Reklam arasında fark yoktur.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

8. Reklâm imgelerini çözümleyebilmek, eleştirel tartışma ve kamuoyu görüşüne
bağlıdır.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

9. Reklam metni abartılı ve süslü olmalıdır ki hedef kitlenin ilgisini çekebilsin.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

10. Broşür yazımında Soru-cevaplar. İyi bir tasarım biçimidir. Sorularınız yalnızca
ürünün özelliklerini belirtmemeli, yanı zamanda motive edici; yapmacık değil,
doğal olmalıdır.
Doğru ( x )
Cevaplar: a, e, e, b, c

Yanlış ( )

5.Halkla İlişkiler Reklamcılığının Temelleri

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.Bu bölümde reklamcılığın avantajları, halkla ilişkiler reklamcılığı ve imaj reklamları ile
ilgili konular ele alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Reklamcılığın avantajları nelerdir?
2. Reklamcılığın dezavantajları nelerdir?
3. Halkla ilişkiler reklamcılığı nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklamcılığın avantajları,

Reklamcılığın avantajları,

Çeşitli kuramsal bilgiler ve

halkla ilişkiler reklamcılığı

halkla ilişkiler reklamcılığı

uygulamalar

ve imaj reklamları ile ilgili

ve imaj reklamları ile ilgili

gerçekleştirilerek.

konular

konular içselleştirilecektir.

Anahtar Kavramlar
 Söylem:

Söylem,

dilin

kullanım

biçimidir.

Dil

ve

söylem

ilişkisi

buradan

kaynaklanmaktadır. Ancak söylem, sadece dil ile sınırlandırılamamaktadır. Çünkü söylem
karşılıklı iletişimin tamamını içerir. Dil ise düşünceyi ve ideolojiyi taşıyan temel bir araç
olarak karşımıza çıkmaktadır.
 Edim: Edim veya yapılan iş, eylem, bireyin herhangi bir alandaki gözlemlenebilen
davranışıdır. Eğitim bağlamında edim, öğrencinin derslerde yaptıklarıdır.
 İmaj: Başkaları tarafından edinilen izlenim.

GİRİŞ

Bu bölümde reklamcılığın avantajları, halkla ilişkiler reklamcılığı ve imaj reklamları ile ilgili
konular incelenecektir.
Amerikan Pazarlama Birliği (The American Marketing Association), reklamcılığı; fikirlerin,
malların ve hizmetlerin belirli bir sponsor tarafından kişisel olmayan ve ücretli bir biçimde
sunumu olarak tanımlamaktadır. Understanding Mass Media'nın yazarları olan Melvin DeFleur
ve Everett Dennis, daha da işleri giderek şöyle demektedirler: "Reklamcılık tüketicileri
bilgilendirmeye ve -genellikle bir ürünü almaya yönelik- belirli bir karar vermek üzere onları
ikna etmeye çalışır."

De Felur ve Dennis, reklamcılığın en temel biçimlerini tanımlamaktadır -ulusal ölçekte
tüketicilere yönelik bir reklam (Times'ta yayınlanan yeni bir araba modeli) ve perakende
reklamcılık (yerel bir gazetede ürünü nereden alacağınızı gösteren bir reklam).

Bununla birlikte, reklamcılık, kişileri sadece belirli bir mal ya da hizmeti satın almaya ikna
etmekten daha fazla amaca hizmet eder. Mass Communication: Producers and Consumers'ın
yazarları olan Todd Hunt ve Brent Ruben, reklamcılığın diğer amaçlarının, tüketicilerde belirli
bir kuruluşa karşı güven oluşturmak (kurumsal reklamcılık), iyi düşünceler ve tutumlar yaratmak
(iyi niyet ve kamu hizmeti reklamcılığı) ve kişileri belirli bir gaye ya da siyasal adayı
desteklemek üzere (toplumsal içerikli ya da siyasal reklamcılık) motive etmek şeklinde ifade
etmektedirler.

Sözü edilen reklamcılık türleri halkla ilişkiler şemsiyesi altında toplanabilir. Gerçekten de,
Amerikan Ulusal Reklamcılar ve Yayıncılar Bilgi Bürosu (American National Advertisers and
Publishers Information Bureau), halkla ilişkiler reklamcılığının farkını ortaya koyan bazı
nitelikler önermektedirler. Aşağıdaki listede, "şirket" sözcüğü kullanılmakla birlikte, bu kavram,
kar amacı gütmeyen, tecimsel ve özel çıkara ilişkin herhangi bir kuruluşa uygulanabilir.



Şirketin politikalarına, işlevine, olanaklarına, hedeflerine, ideallerine ve standartlarına
yönelik olarak kamuyu eğitmeli ya da bilgilendirmelidir.



Şirketin yönetim konusundaki yeterliliği, bilimsel bilgi birikimi, üretim becerileri,
teknolojik anlamdaki ilerlemesi, sosyal gelişim ve kamu yararına olan katkılarını
vurgulayarak şirket hakkında olumlu düşünce iklimi yaratmalıdır.



Şirketin hisse senetlerinin kalitesini, yatırım teşvik edecek şekilde arttırmalı ya da şirketin
mali yapısını geliştirmelidir.



Üniversiteden yakın zaman önce mezun olmuş ya da belirli becerilere sahip kişileri
cezbedecek şekilde, çalışılacak iyi bir yer olarak şirketin satışını yapmalıdır.

'

Diğer bir ifadeyle, halkla ilişkiler reklamcılığı doğrudan mal ya da hizmet satmaz. Bunun yerine,
birincil amacı; bilgilendirmek, eğitmek ve bir kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli
olan kamusal desteği sağlamak için gerekli olan olumlu iklimi yaratmaktır. Hiç şüphesiz, bu
uygulamanın dolaylı olarak ortaya çıkan yan ürünü, mal ya da hizmet satmak olabilir.

Reklamcılığın Avantajları

Doğrudan postalama gibi reklamcılık da, ücretli ve kontrollü bir kitle iletişim biçimidir. Bunun
anlamı, bir kuruluşun, yararlanılacak kitle iletişim aracının haber merkezindeki eşikbekçilerini
atlayarak, mesajlarını aynen yazıldıkları ve biçimlendirildikleri şekliyle reklam bölümüne
gönderebilmesidir. Dolayısıyla, bir iletişim aracı olarak reklamın kullanılmasının öncelikli
nedeni, mesajın kontrolünün göndericide olmasıdır.

Reklamcılığın diğer avantajları ise, seçiciliğin yanı sıra, etki ve zamanlama konusunda
reklamcının kontrolüdür.

İzleyici-Dinleyici-Okuyucu Seçimi
Oturulan yer, yaş, gelir ve yaşam tarzı gibi
değişkenlere bağlı olarak, reklam mesajları ile belirli alıcılara ulaşılabilir. Bunu gerçekleştirmek
için gazetelerin, dergilerin, radyo ve TV yayınlarının alıcısı olan kişilerin demografik yapılarının
dikkatle incelenmesi gerekir. Örneğin, BMW, okuyucuları eğitimli ve zengin kesim olan New
Yorker ve National Geographic gibi dergilere reklam verir. Diğer taraftan köşebaşındaki mezeci,
yakın çevereye ulaşan haftalık yerel bir gazate reklam verebilir.

Mesaj Kontrolü
Eşik bekçileri genellikle aldıkları haberleri ya da makaleleri değiştirir ya da
kısaltırlar. Yapılan değişiklikler bazen çok az zarar verir, fakat nadiren de olsa, değişiklikler bir
fikri mahvedebilir ya da önemli bir noktayı göz ardı edebilir. İletişim planınız, daha B konusu
hakkında hiçbir şey söylemeden, A konusu hakkında kamuyu bilgilendirme amacı taşıyabilir.
Fakat bir eşik bekçisi sırayı değiştirir ya da bir haberi göz ardı ederse, sıra bozulmuş olur. Ancak,
reklamcılık yoluyla, oluşturduğunuz mesajın tam olarak seçtiğiniz kelimelerle ve planladığınız
sıra ile yeniden üretileceğinden emin olabilirsiniz.

Etki Reklamcılık sayesinde, mesajlarınızı istediğiniz kadar büyük, sık ve güçlü biçimde
oluşturabilirsiniz. Eşik bekçisi, mesajınızın ancak 9. sayfada 10 cm'lik bir yerde yayınlanmaya
değer olduğunu düşünebilir. Ancak siz bu mesaja önem verilmesi gerektiğini düşünüyorsanız,
bütçenizin elverdiği ölçüde istediniz kadar reklam alanı satın alabilirsiniz. Radyo-TV gibi yayın
ortamları da benzer sorunlar ve olanaklar sunmaktadır. Haberiniz ya da makaleniz kullanılabilir
de, kullanılmayabilir de - ya da, kullanılsa bile, birkaç sözcüğe indirgenebilir; fakat reklamınız
hiçbir değişikliğe uğramadan mutlaka kullanılacaktır.

Zamanlama
Eğer zamanlama önemli bir etkense, reklamcılık, mesajınızın zamanında
ulaştırılacağını kesinleştirecektir. Kamuyu ilgilendiren bir konuya anında verilen bir cevap,
mesajların belirlenmiş sıralaması ve iletişimin sürekliliği reklamcılıkla sağlanabilir. Eşik
bekçisine göre, mesajınız ha salı günü, ha cuma günü kullanılabilir. Fakat, sizin salı günü sizin
amacınız için çok erken, cuma da çok geç olabilir. Yayın için ücret ödemedikçe, zamanlama
konusunda hiçbir zaman emin olamazsınız.

Reklamcılığın Dezavantajları
Kurumsal reklamcılık, önemli mesajları belirli alıcılara ulaştırmak için etkili olmakla birlikte,
bazı dezavantajlar da söz konusudur.
Maliyet
Belirli bir zaman dilimi ya da yer satın almak pahalıdır. Mesajın nüfuz etmesi için
çoklu iletişim ortamlarında yayınlanan reklamlar, tecimsel medyada binlerce dolara, tüketici
basınında ise milyonlarca dolara mal olabilir. En uç örnek, her yıl yapılan Super Bowl futbol
turnuvasında yayınlanan 30 saniyelik televizyon reklamı için istenen ücretin 1.5 milyon $'a kadar
çıkmasıdır. The Wall Street Journal gibi ulusal bir yayın, bir sayfalık bir reklam için 125.000 $,
bu yayının etkileşimli (interaktif) bir baskısındaki altı aylık bir manşet reklam için de 50.000 $
istemektedir.
Güvenilirlik
Halkla ilişkiler çalışanları, "reklam farkındalığı arttırır, ancak haber olarak
gerçekleştirilen tanıtım, inanılırlığı oluşturur" demekten hoşlanırlar.

Kontrol edilebilen mesajlar olmaları nedeniyle, reklamların güvenilirliği, gazete, radyo ya da
televizyonda yayınlanan haberler yoluyla yapılan tanıtıma göre daha azdır. İnsanlar haberleri
daha güvenilir olarak algılar, zira, konu edilen kuruluştan bağımsız olan gazetecilerin, bilgiyi
gerçeklik ve geçerlilik açısından değerlendirdiği düşünülür.
Gerçekten de, yaygın olarak algılandığı şekliyle, tanıtımın değeri, üçüncü şahıs durumunda olan
medyanın, basarak ya da yayınlayarak bu bilgiyi onaylamış olmasıdır. Reklamlarda ise, bu tür bir
üçüncü kişi onayı söz konusu değildir; çünkü yeterli parası olan herhangi biri, iletişim ortamının
standartlarına uyduğu sürece, istediği reklamı verebilir.
Zayıf Savunma Stratejisi
"Gazeteye bir reklam verelim," kriz anında yaygın olarak gösterilen
bir tepkidir. Bu yaklaşımın önemli bir kusuru vardır: genellikle çok geç kalınmıştır.

Kriz medyada yer almış ve kamu bu konuda çoktan güçlü kanaatler oluşturmuşsa, böyle bir
durum kesinlikle söz konusudur. Örneğin, yasa dışı hareketle suçlanan bir kuruluşun,
sorumluluğu inkar etmek üzere reklamlara yüklü miktarda para harcayarak kendini savunmaya
çalışmasının fayda getirdiği pek görülmemiştir.

Alaska'daki Exxon Valdez petrol sızıntısından sonra, Exxon, petrol sısıntısını engelleme
konusunda çok az şey yaptığına yönelik suçlamalar karşısında kendini savunmak için pek çok
ilan vermiş, ancak bunlar, kamuoyu tarafından kendi çıkarını gözeten ve içten olmayan ilanlar
olarak algılanmıştır.

Halkla İlişkiler Reklamcılığının Türleri

Halkla ilişkiler reklamcılığı en yüksek oranda dergilerde yapılmakta, ikinci sırada televizyon,
üçüncü sırada ise gazeteler gelmektedir. Dergilerin avantajı; gelir, eğitim düzeyi, meslek ve
belirli ilgi alanlarına yönelik olarak okuyucu kitlesinin büyük oranda tanımlanabilmesidir.
Çeşitli türde halkla ilişkiler reklamcılığı vardır. Bazı durumlarda, kategoriler arasındaki farklar
belirsizleşir; bununla birlikte, belli başlı türler: imaj oluşturma, yatırımcı ve mali ilişkiler
programları, kamu hizmeti mesajları, (belirli bir kişi, yaşam biçimi ya da fikri) destekleme eylemi
ve duyurulardır.

İmaj Oluşturma

İmaj oluşturmaya yönelik reklamın amacı, bir kuruluşun itibarını güçlendirmek, kamunun
algılayışlarını değiştirmek ya da kuvvetlendirmek ve kuruluşun mal ya hizmet satabilmesi için
olumlu bir iklim yaratmaktır.

İmaj oluşturmaya yönelik kampanya için verelebilecek güzel bir örnek, küresel bir petrol şirketi
olan Shell'dir. Geçtiğimiz yıllarda şirketin imajı, petrol arama faaliyetleri sırasında çevreye
verdiği zararlar ve insan haklarını ihlal eden baskıcı devletlerle olan ilişkileriyle ilgili suçlamalar
nedeniyle zedelenmiştir. Çevreciler ve insan hakları savunucuları, internet yoluyla ve bir
defasında da Shell'in Londra'daki merkezini işgal ederek kamuoyu oluşturmaya yönelik geniş
çaplı kampanyalar düzenlemişlerdir.

Buna karşılık olarak Shell, önde gelen dergilere şirketin felsefesini ve sosyal sorumluluğunu
açıklayan bir dizi ilan vererek imajını düzeltmeye çalışmıştır. Bu serinin başlığı olan "Kazançlar
ve İlkeler. Başka bir seçenek var mı?, ifadesi ile eleştirilere cevap verilmeye çalışılmıştır. İki
sayfada yayınlanan ilanda, çok farklı etnik gruplardan insan görüntüleri kullanılmış ve şirketin
insan hakları konusundaki görüşlerine yer verilmiştir:

Shell olarak, kendimizi temel insan haklarının desteklenmesine adamış durumdayız ve
bu taahhüdümüzü, Genel İş İlkeleri Bildirgesi'nde de basılı olarak ifade etmekteyiz.
Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, işe kendi çalışanlarımızın haklarına saygı
göstererek başlarız. Yeni olanaklar yaratmak ve gelişim başlatmak üzere çevremizdeki
topluluklara yatırım yaparız. Durum bizim kontrolümüz dışında olsa da, bireysel
hakları savunuruz. Sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra, sosyal sorumluluk ve çevreye
saygı doğrultusunda ekonomik gelişim, taahhüdümüzün bir parçasıdır. Günümüzün iş
dünyasında, kolay cevaplar varmış gibi yapmıyoruz, ancak ilgili olmayı sürdürüyoruz,
çünkü yaşamak, yaşama saygı duymakla başlar.

Kurumsal ilana ilişkin bir başka örnek, Weyerhaeuser orman ürünleri şirketine aittir. "100 yıldır
Kuzey Amerika'nın sürekli gelişim gösteren şirketiyiz" başlıklı ilanda, şirketin tarhçesinden ve
geleceğe yönelik vaatlerinden söz edilmektedir. Çerçevesini kışın yapraklarını dökmeyen
ağaçların oluşturduğu ana metinde ise şöyle denilmektedir:

Bir şirket için üç dört ay ya da birkaç yıl önceden gelişimi görebilmek alışılmadık bir durum
değildir. Peki ya on yıl öncesinden, ya da yüzyıllar öncesinden?

Bu tür uzun vadeli düşünme tarzı, kurulduğu 1900'den beri Weyerhaeuser ile
özdeşleşmiştir. Kütüğü, sürekli olarak yenilenebilen bir kaynak haline getirmek üzere
Amerika'nın ilk ağaç çiftliğini kurduk. Gelecekteki ağaç ihtiyacını karşılayabilmek
için Yüksek Verim Alınan Ormancılık uygulamasını geliştirdik. Ve şimdi, kendi
ürünlerimizi daha verimli ve karlı biçimde üretebilmek için yenilikçi yöntemler
buluyoruz.
Gelecek yüzyılda ürün alabilmek amacıyla bu yıl 40 milyon tohum ekiyoruz; çünkü
bizim kadar üretim yaptığınızda, yüzyıl sonrasını ya da daha ötesini düşünebilirsiniz.
www.weyerhaeuser.com

Üyeleri, belirli bir endüstride faaliyet gösteren şirketlerden oluşan ticari birlikler de farkındalık
yaratmak ya da kamuda oluşan olumsuz kannatlerle mücadele etmek için imaj oluşturmaya
yönelik reklama başvururlar. Örneğin, yapılan bir araştırma, çevre kirliliğine yol açan ve çöp
sorunu yaratna belli başlı maddelerden biri olarak düşündükleri için tüketicilerin plastiğe karşı
olumsuz bir izlenim geliştirdiğini ortaya koyunca, American Plastics Council (Amerikan Plastik
Üreticileri Birliği), "plastiği bir kere daha düşünmeleri" konusunda tüketicileri teşvik etmek
amacıyla düzenledikleri bir kampanyaya 18 milyon $ harcamışlardır.

Plastik Üreticileri Birliği'nin ilanlarından bir tanesinde, bir otomobilin ön koltuklarında oturan bir
anne ile oğulun, kaza sonrasında önlerinde açılmış hava yastıklarının (hareket nedeniyle) flu
haldeki görüntüsü yer almaktadır. İlanda yer alan başlık ve metin şu şekildedir:

Plastiğin Bazı Yararları Yalnızca Yarım Saniye Sürer

Ancak bu yarım saniye çok önemlidir. Hava yastıklarının hayat kurtarma özelliği çok
iyi bilinmekle birlikte, iyi bilinmeyen şey, yastığın kendisi de dahil pek çok bileşenin
plastikten yapılmış olmasıdır.
Tıbbi gereçleri steril hale getiren ambalajlarda olduğu gibi, plastik, doğal olarak, pek
çok şeyi emniyetli hale getirmektedir. Çocuklar için zararlı olabilecek ilaçlar da buna
dahildir. Plastik ambalajlar ve kaplar yiyecekleri taze ve sıhhi tutmaktadır. Çarpmaya
ya da sarsıntıya dayanıklı plastik şişeleri de unutmamak gerekir.
Plastiğin yaşamımızda nasıl büyük farklılıklar ayarattığını daha iyi öğrenebilmek için
tek yapmanız gereken 1-800-777-9500'den dahili 42'yi aramaktır; Amerikan Plastik
Üreticileri Birliği size memnuniyetle ücretsiz bir kitapçık gönderecektir.

Zira, hava yastığında olduğu gibi, plastiğin bazı yararları bir saniye bile sürse,
bu yararı, ailenizin uzun süre hatırlayabilir.

sağlanan

Plastiği Bir Kare Daha Düşünün.
Ulusal Süt İşleme ve Süt Tüketimi Geliştirme Komitesi (The National Fluid Milk Processor
Promotion Board), süt içmeyi teşvik etmek için düzenlediği ulusal bir kampanyaya 30 milyon $
harcamıştır. Bu kampanyada, Vanna White, Christie Brinkley ve Steve Young gibi ünlü kişiler,
süt içtikten sonta ağızlarının üzerinde oluşan bıyığa benzer izle gösterilerek, ürüne verdikleri
onay ortaya konmuştur. Gerçekten de, Britney Spears, "süt içtim" kampanyasında yer alan 100.
ünlü kişiydi. Verilen ilanlara ek olarak, süt komitesinin birlikte çalıştığı, Los Angeles'taki halkla
ilişkiler firması BMSG de, bu reklam için poz veren Britney sayesinde kendi adına önemli bir
tanıtım yapabilmiştir. Zira, pek çok gazete konuyla ilgili haber fotoğraflarında bu ilanı
kullanmıştır.

Sütle ilgili bir başka birlik de, daha önceden, rock grubu Kiss'i kullanmıştır. İlanın başlığı kısa ve
amaca uygundur: "Bütün gece rock and roll yaptıktan sonra, beslenmemiz gerekir ve çikolatalı
sütün her damlasında da, sade sütteki vitamin ve mineraller vardır. Bu da gerçekten uzun bir dile
sahip olmak için yeterli bir nedendir." (Bkz. Resim 1)

Resim 1.

Yatırımcı ve Mali İlişkiler

Halkla ilişkiler reklamcılığının farklı bir türü de, bireysel ya da kurumsal yatırımcılar, hisse
senedi analistleri, yatırım bankerleri ve hisse senedi sahipleri gibi finans çevrelerine yönelik
olandır. Bu tür reklamcılığın amacı, bir şirketin iyi yönetildiği, yatırıma değer ve geleceğinin
parlak olduğuna ilişkin konularda yatırımcıları bilgilendirmek ve onlara güvence vermektir.

Bu tanıtım türü, şirketlerin kontrolü için yapılan vekalet savaşları sırasında, bir şirket büyük bir
yeniden yapılanmaya gittiğinde, tüketici grupları ya da denetim kurumları tarafından haksız
olarak saldırıya uğradığında yaygın olarak kullanılır. Bu konulara yönelik olarak verilen değişik
türdeki ilanlar, genellikle The Wall Street Journal gibi parasal konulara yönelik yayınlarda çıkar.
Bir defasında, Honeywell şirketi, patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Minolta Fotoğraf
Makinası şirketine karşı açtığı büyük bir davayı kazandığını duyurmak için The Wall Street
Journal'a tam sayfa ilan vermişti. Honeywell'in davayı kazanması ve patent haklarını korunması,
teknolojisine bağlı olarak kar etmeye devam edeceği yönünde iş dünyasına verilen bir güvence
niteliğindedir. Başka bir örnek vermek gerekirse, Apple bilgisayar şirketi de, yılın ilk çeyreğinde
68 milyon $ kaybettiği ve hisse senetleri düşüş kaydettiği yönünde haberler çıkınca,
yatırımcıların güvenini kaybetmemek için çeşitli ilanlar vermiştir.
Sears'ın da, şirkete ait oto tamir merkezlerinde müşterileri dolandırdığı için bazı devlet denetleme
kuruluşları tarafında hakkında açılan davadan sonra hisse senetlerinin değer kaybetmesi
nedeniyle iş dünyasının güvenini yeniden kazanması gerekmiştir. The Wall Street Journal'a
verdiği tam sayfa ilanda Sears, müşterilerinin şirkete olan güvenini yeniden kazanmak için attığı
adımları ortaya koymaktadır: çalışanlar için hedef belirleyici sistemler ve teşvik primlerinden
vazgeçmek, şirketin kalite kontrol programını güncelleştirmek, yapılan suçlamaları araştırmak
üzere savcılarla işbirliği yapmak, oto tamir standartlarını oluşturmak üzere endüstri-hükümettüketici arasında işbirliğini düzenlemek. Sears'ın ilanında, şirketin genel müdürünün imzaladığı
bilinen mektup biçimini kullanılmıştır.
Parasal konulara yönelik olarak verilirken diğer tanıtım biçimleri daha sıradandır. Yeni bir
kurumsal adı, bir şirketin kazanımlarını ya da yeni hisse senedi arzını duyurmak için ilan
verebilirsiniz. Bu tür ilanlar, açıklamaların tam ve zamanında yapılmasını öngören SEC
koşullarını karşılamaktadır. Haberlerin medyaya verilmesi uygun olabilir, ancak pek çok şirket,
geniş çaplı duyuruyu garantilemek için reklama başvurmaktadır.

Kamusal Hizmet
Kamusal hizmete yönelik tanıtımlar, sosyal konular hakkında farkındalığı arttırır ve bir şeyin
nasıl yapılmasına ilişkin öneriler getirir. Örneğin, aşağıdaki ilanda, ev yangınlarını önlemek için
alınması gereken önlemlere yönelik ipuçları verilmektedir.

4 DUVARI VE ÇATISI VARSA,
YANGIN
RİSKİ
TAŞIYOR
DEMEKTİR

Bu önlemleri alarak, ailenizi yangına
karşı koruyabilirsiniz.








Tüm prizlerin, kullandığınız
elektirkli aletlerin çektiği akıma
uygun
olduğun
olmasını
sağlayın.
Tüm prizlere, çocuk emniyet
kapakları takın
Temassızlık yapan, gevşek
bağlanmış ya da aşınmış
kabloları değiştirin.
Kağıt ve havlu gibi yanıcı
nesneleri ısıtıcı ve ocaklardan
uzak tutun.
Yağ yanması, elektrik kontağı
nedeniyle çıkabilecek yangınlar
için mutfakta bir yangın
söndürücü bulundurun.

Amerikan
Kızılhaçı
Bay Bölgesi
Daha fazla bilgi için bölgenizdeki
büromuzu yazılı olarak ya da telefonla
başvurun.

Devlet kurumlarının yanı sıra, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve yardım kurumları, kamusal
eğitim amacıyla bu ilan türünü kullanırlar:



Amerikan Kanser Derneği, kanser riskini azaltan sebze ve meyveler hakkında bilgi
vermektedir.



Amerikan Kalp Birliği, kalp krizinin verdiği uyarı sinyalleri konusunda halkı
bilgilendirmektedir.



Amerikan Kızılhaç'ı, AIDS'in yayılımını kontrol altına almak üzere bilgi vermektedir.



Amerikan Ciğer Sağlığı Derneği, insanları sigara içmenin tehlikeler konusunda
uyarmaktadır.



Federal Hükümet tarafından kurulmuş olan Earth Share, işyerinde nasıl enerji ve kaynak
tasarruf edileceği konusunda halkı aydınlatmaktadır.



İletişim Dünyasındaki Kadınlar Birliği, işyerindeki cinsel taciz konusunda farkındalık
yaratmaktadır.



Alkol Endüstrisi tarafından kurulmuş olan The Century Fund, içmenin zararları
konusunda gençleri eğitimek için programlar hazırlamaktadır.

Pek çok durumda, Reklamcılar Birliği, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için kamusal hizmet
ilanları hazırlar. Reklam ajanslarından oluşan bu birlik, söz konusu uygulamayı, kamusal bir
hizmet olarak yerine getirmektedir.
Şirketler de, iyi niyet oluşturmak üzere kamusal hizmete yönelik tanıtım yaparlar. Bu uygulama,
bir çok durumda, onların ürün ve hizmetlerine yöneliktir. Örneğin:



Pasifik Gaz ve Elektrik Şirketi, kış aylarında enerji tüketim ücretlerini azaltmak
için yapılması gerekenler hakkında ipuçları vermektedir.
Shell Petrol Şirketi, aldıkları benzinle nasıl daha çok yol yapabilecekleri
konusunda sürücülere ipuçları vermektedir.

Uygulamalar
1. Reklamın avantajlarına ve dezavantajlarına yönelik örnekler veriniz.
2. Halkla ilişkiler reklamcılığının unsurlarına örnekler veriniz.

Uygulama Soruları
1. Reklamın farklı türlerini sayınız ve örnek veriniz.
2. Halkla ilişkiler reklamcılığının öğelerini yazınız ve örnekler veriniz.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

5.1. Bu bölümde reklamcılığın avantajları, halkla ilişkiler reklamcılığı ve imaj reklamları ile
ilgili konular incelenecektir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi postalama paketi 5 temel bileşeninden biri değildir?

a) iade nedenini gösteren form

b) mektup

d) cevap katı

e) alıcının cevap vermek için kullanacağı zarf.

c) temel bilgileri içeren bir broşür

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan postalama ile gönderilen bir mektubun yazım usullerinden
bir değildir?
a) Alıcı kitlenizi tanımlayın.
b) Gönderdiğiniz zarfın açılmasını sağlayın
c) Düşüncelerinizi açık bir biçimde ortaya koymayın; bunları alıcının çıkarmasını
bekleyin
d) Kişilerin cevap vermesini kolay hale getirin.
e) Kampanyayı ön elemeden geçirin.

3. Medya Dağıtım Hizmetleri (Media Distribution Services - MDS), bir broşürün ilginçliğini
arttıracak bazı özellikleri şu şekilde sıralamaktadır. Eksik olan öğeyi bulunuz:


Takdirler



______________________



Fayda listesi



Modeller, renkler, seçenekler



Faydaları gösteren tablolar, karşılaştırmalar.



Çağrılar

a) Soru-cevaplar
b) Şikayetler
c) Basımevi
d) Herkesin anlayamayacağı özel terimler
e) Broşürün kaç adet basıldığı

4. Yardım kurumlarının bağış toplama faaliyetleri büyük oranda doğrudan postalama ile yapılır.
Doğal olarak mektubun amacı, cevap -bağış- alabilmektir. Aşağıdaki öğelerden hangisi bağış
toplama amacıyla mektup yazacakların bilmesi gerekenlerden bir değildir?


Dikkat çekici bir başlık kullanın.



Bu başlığın ardından, yapılacak bağışın getireceği yararları ifade eden bir giriş ifadesi
oluşturun.



Yardım kurumunun amaç ve hedeflerini açık bir biçimde tanımlayın.



Yardımdan faydalanan bir çocuk ya da aile örneğini vererek, insanlık boyutunu ön plana
çıkarın.



Güvenilir kişilerin onay ve tavsiyelerini kullanmaktan kaçının.

5. Amerikan Ulusal Reklamcılar ve Yayıncılar Bilgi Bürosu (American National Advertisers and
Publishers Information Bureau), halkla ilişkiler reklamcılığının farkını ortaya koyan bazı
nitelikler önermektedirler. Bu önerilerden yanlış olanı bulunuz.
a) Şirketin politikalarına, işlevine, olanaklarına, hedeflerine, ideallerine ve standartlarına
yönelik olarak kamuyu eğitmeli ya da bilgilendirmelidir.
b) Şirketin yönetim konusundaki yeterliliği, bilimsel bilgi birikimi, üretim becerileri,
teknolojik anlamdaki ilerlemesi, sosyal gelişim ve kamu yararına olan katkılarını
vurgulayarak şirket hakkında olumlu düşünce iklimi yaratmalıdır.
c) Şirketin hisse senetlerinin kalitesini, yatırım teşvik edecek şekilde arttırmalı ya da şirketin
mali yapısını geliştirmelidir.
d) Şirketin reklamda iletilmek istediği mesajlar, tüketicinin ihtiyaçlarından bağımsız
olarak düşünülmelidir.
e) Üniversiteden yakın zaman önce mezun olmuş ya da belirli becerilere sahip kişileri
cezbedecek şekilde, çalışılacak iyi bir yer olarak şirketin satışını yapmalıdır.
6. Aşağıda verilmiş olan öğelerden, reklamcılığın avantajlarına yönelik olmayanı bulunuz.
a) İzleyici-Dinleyici-Okuyucu Seçimi
b) Zayıf Savunma Stratejisi
c) Mesaj Kontrolü

d) Etki
e) Zamanlama
7. Halkla İlişkiler reklamcılığı, şirketin politikalarına, işlevine, olanaklarına, hedeflerine,
ideallerine ve standartlarına yönelik olarak kamuyu eğitmeli ya da bilgilendirmelidir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

8. Mesaj kontrolü ve etki reklamcılığın avantajlarındandır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

9. Devlet kurumlarının yanı sıra, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve yardım kurumları da
kamusal eğitim amacıyla Kamusal ilan türünü kullanırlar.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

10. İmaj oluşturmaya yönelik reklamın amacı, bir kuruluşun itibarını güçlendirmek, kamunun
algılayışlarını değiştirmek ya da kuvvetlendirmek ve kuruluşun mal ya hizmet satabilmesi için
olumlu bir iklim yaratmaktır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

6. SPONSOR DESTEKLİ KİTAPLAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Bu bölümde farklı reklam kanalları, destekleme eylemleri, duyurular ve reklam yazım
teknikleri ile ilgili konular ele alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Grunig’in halkla ilişkilere yönelik değerlendirmesi nasıldır?
2. Halkla ilişkilerin Amerikadaki gelişim süreci nasıldır?
3. Etik nedir? Halkla ilişkilerde etik ilkeler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Farklı reklam kanalları,

Farklı reklam kanalları,

Konu ile ilgili literatür

destekleme eylemleri,

destekleme eylemleri,

okunarak ilgili örnekler

duyurular ve reklam yazım

duyurular ve reklam yazım

incelenecektir.

teknikleri ile ilgili konuları

teknikleri ile ilgili
konularının anlaşılması.

Anahtar Kavramlar
 Etik: Neyin iyi, doğru, yanlış ya da kötü olduğu konusudur. Değerler dizgesidir.
 Duyuru: Pek çok durumda kullanılabilir. Öncelikle, muhtemelen kamuyu ilgilendirecek
bir konu hakkında hemen bilgi vermektir. Bu, bir ürünün hatırlatılması, bir hizmetin
aksaması nedeniyle özür dilenmesi, toplumsal bir etkinliğin duyurulması, hatta
sevdiklerini uçak kazasında kaybeden ailelere başsağlığı dilenmesi olabilir.

GİRİŞ
Bu bölümde farklı reklam kanalları, destekleme eylemleri, duyurular ve reklam yazım teknikleri
ile ilgili konular ele alınacaktır.
6. Destekleme Eylemi: Destekleme eyleminin, tüm halkla ilişkiler reklamcılığının bir öğesi
olduğu tartşılsa da, -bu, ister Amerikan Kanser Derneğinin size sigarayı bırakmanızı, isterse bir
şirketin size hisse senetlerini almanın doğru bir karar olacağını söylemesi olsun- "toplumsal
içerikli reklam" (düşünce reklamı/sorunlarla ilgili reklam) teriminin daha belirgin bir anlamı
vardır.

Bu terim, genel olarak, seçmenleri motive ederek yasamı etkilemek üzere tasarlanmış reklam
anlamına gelmektedir. Örneğin, sağlık reformuna ilişkin ulusal bir tartışmada, iş dünyası ve4 özel
çıkar grupları toplumsal içerikli reklam bombardımanı ile yasamayı etkilemeye çalışmışlardır.

Örneğin, ecza endüstrisi, Başkan Clinton'un ilaç fiyatlarının çok yüksek olduğu yönündeki
ifadesine tepki göstermek için bir dizi ilan vermiştir. Amerikan Cerrahi Fakültesi, "hastaların
seçim hakkının korunması" konusunda kamuyu uyarmıştır. Hatta Delta Dental, diş tedavisine
yönelik sigorta planlarındaki herhangi bir değişikliğin, diş sağlığını korumaya yönelik süreci
ciddi bir biçimde tersine döndüreceğini öne sürmüştür.

Yasamaya ilişkin diğer kamusal konular da büyük çaplı reklam kampanyalarına yol açmıştır.
Buna verilecek güzel bir örnek, Amerikan Demiryolları Birliği'nin başlattığı bir kampanyadır.
Hazırlanan reklamlardan birinde, arabalarında yolculuk eden bir kadın ve iki çocuğunun, arkasına
iki römork bağlı bir kamyonun sabırsız sürücüsü tarafından neredeyse yolun kenarına atılmalarını
milyonlarca Amerikalı izlemiştir.

İzleyicilerin bilemeyebilecekleri şey, Amerikan Demiryolları Birliği'nin kamyon taşımacılığına
karşı güvensizlik oluşturmak için bir kampanya başlatmış olmasıdır. Buradaki amaç, kamyonla
yapılan taşımacılık sektörüne ulusal karayollarında daha büyük ve daha geniş araç kullanma izni
vermek üzere kongrenin gerçekleştireceği yasamaya karşı kamusal muhalefet oluşturmaktır.

Yurttaşlar ve siyasal gruplar, kamusal konular hakkında kanaat önderlerine ulaşmak için
genellikle reklamı kullanırlar. Örneğin, The Alliance for Better Campaigns (Daha İyi
Kampanyalar İçin Güç Birliği) siyasal kampanyaların yüksek maliyeti konusunda endişe
duymaktadır. Önceki Başkanlardan Jimmy Carter ve Gerald Ford, Amerikan yayıncılarına
gönderdikleri bir açık mektupta; eğer yayıncılar ön ya da genel seçimlerden önceki bir ay
boyunca adaylara her gece 5 dakika verirlerse, kampanya maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceği
yönünde bir öneride bulunuşlardır. The New York Times'ta yayınlanan ilanın bazı bölümlerinde
yapılan alıntıda şöyle denilmektedir:

...Yayıncılara lisans verildi, milyarlarca dolar değerinde, kamuya iat sahada ücretsiz
olarak yayın yapabilmeleri için. Bunun karşılığında, kamu yararına hizmet etmeyi
taahhüt ettiniz.

Yeni bir binyılın başlangıcında, para ve reklamların siyasal kampanyalarımızda yarattığı
tıkanıklığı gidermeye yardımcı olmak üzere, yurttaşlarımızın geleceklerini
belirlemek için
ihtiyaç duydukları bilgiyi, geceleri düzenli olarak yapılacak forumlarla onlara vermekten daha
büyük bir kamusal hizmet olamaz.

Şimdi ExxonMobil olan Mobil petrol şirketi, toplumsal içerikli reklamı kullanan bir şirket için
verilebilecek klasik bir örnektir. Mobil, uzun yıllar, çeşitli konulardaki bakış açılarını gösteren
haber nitelikli reklamlar (haber reklamlar) vermiştir. Başyazı biçimde olan bu reklamlar, geniş
okuyucu kitlesini kamusal politika ile ilgilenen kişiler ve kanaat önderlerinin oluşturduğu
dergilerde yayınlanmıştır.

Mobil'in yaklaşımının bir örneği; benzinin "yüksek fiyatı" nedeniyle yapılan eleştirilere nasıl
karşı koyduğu ile ilgilidir. Mobil, reklamlarında bir galon benzin fiyatının 40 cent'inin vergiye
kesildiğini ve bu nedenle de, benzin fiyatından bütünüyle akaryakıt endüstrisinin sorumlu
tutulmaması gerektiğini vurgulamıştır. İlanın bir bölümünde şöyle denilmektedir: Doğru,
sürücülerin pompada ödediği paradan kâr edenlerin yalnızca biz olmadığımızı ara sıra
söylüyoruz. İşin aslı, sürücülerin benzin doldururken ödediği paranın giderek daha büyük bir
bölümü, federal, devlet ve yerel vergi dairelerine gidiyor.

Bir grup tüketici, çevre ve insan hakları grupları, yurttaşları eyleme geçmek üzere motive etmeye
yönelik olarak sosyal içerikli reklama başvurmaktadır. Bu gruplardan bir olan Asian Immigrant

Women Advocates (Asyalı Kadın Göçmen Savunucuları), büyük şehirlerde yayınlanan belli başlı
günlük gazetelere verdikleri tam sayfa ilanlarda, tüketicileri, pahalı kadın kıyafetleri üreten
Jessica McClintock'u boykot etmeye çağırmıştır. Örgütün iddiasına göre, söz konusu kıyafetler,
Asyalı kadınların sömürüldüğü ve yok pahasına çalıştırıldığı kötü şartları olan işyerlerinde
dikilmektedir.

Başka bir grup olan Stop Teenage Addicition to Tobacco - STAT (Gençleri Tütün
Alışkanlığından Koruma [Derneği]), medya kuruluşlarının genel müdürlerinin kullandıkları
kuplu, büyük ve uzun fincanların resmini verdikleri ilanda kullanarak, bu kişileri, zararlı ve
alışanlık yapıcı bir maddenin promosyonunu yaparak "kanlı para" almakla suçlamıştır. Dernek,
The New York Times ve The Los Angeles Times'ın bu ilanı yayıınlamayı reddettiğni ifşa edince,
basında geniş yer bulmuştur.

Gerçekten de, sosyal içerikli reklamların ikincil yararı, genellikle karşıtlık yaratarak medyada yer
bulmaktır. Örneğin Sağlık konularıyla ilgili tartışmalara ilişkin ilanlar nedyada yer aldığında, ilan
maliyetinin kat kat üzerinde bir tanıtım gerçekleşmiştir.

McClintock konusunda verilen ilanda, The Wall Street Journal, Jessica McClintock ve diğer
firmaların üretim uygulamaları hakkında detaylı bir haber yayınlamıştır. Diğer medya da bu
haber kullanmıştır. Bu olay, (etkinci) aktivist bir grubun sınırlı kaynaklarla bir konuyu kamunun
gündemine oturtmasına güzel bir örnektir; bunun sonucunda belki de, hükümetin bazı önlemler
alması söz konusu olacaktır.

Yardım kuruluşları da, kişilerin katkıda bulunmasını sağlamak için ilandan yaralandıklarında,
belirli bir düşüncenin savunuculuğunu yapmış olurlar. The National Alliance to End
Homelessness (Evsizliği Sonlandırmak İçin Ulusal Dayanışma), bağış toplamak için çeşitli
günlük gazetelere ilan vermiştir. Bağış formunun da yer aldığı ilanda, dalgın ve düşünceli bir
çocuğun resminin yanı sıra, yazı yer almaktadır:

Bu çocuğa hiçbir zaman:
Odanı temizle,
Çöpü dışarı çıkart,

Televizyonu kapat,
Garajı süpür,
Postayı getir,
Çimleri biç,
Bulaşıkları yıkamaya yardım et,
Bahçedeki yabani otları ayıkla,
Telefonu meşgul etme,
denmeyecek.
Bu, mükemmel bir çocukluk değil, evsiz bir hayat.
Yaklaşık bir milyon Amerikalı çocuk evsiz olarak büyüyor.
Evsizliği Sonlandırmak İçin Ulusal Dayanışma, bu salgını daha belirti
düzeyinde engellemek üzere bireyler, şirketler ve devlet kurumlarının oluşturduğu bir
ittifaktır. Kabuslarla dolu çocukluklara son vermek için yardım elinizi uzatın. Çünkü,
çocuklar ve ailelerinin, sadece bir barınağa değil, bir eve ihtiyacı var. O nedenle, lütfen
elinizden gelen yardımı yapın.

Duyurular

Duyurular pek çok durumda kullanılabilir. Öncelikle, muhtemelen kamuyu ilgilendirecek bir
konu hakkında hemen bilgi vermektir. Bu, bir ürünün hatırlatılması, bir hizmetin aksaması
nedeniyle özür dilenmesi, toplumsal bir etkinliğin duyurulması, hatta sevdiklerini uçak kazasında
kaybeden ailelere başsağlığı dilenmesi olabilir. Aşağıda duyuru için verilebilecek birkaç örnek
yer almaktadır:



Sears, kendilerinden çok para alındığını ya da gerek olmadığı halde yedek parça için para
ödedeiklerini düşünen oto sahiplerinin geri ödeme için nasıl müracaat edeceklerini
söylemiştir.



Jack-In-The-Box,* Seattle bölgesinde patlak veren zehirlenme vak'alarından sonra,
restoranlarının yeni sağlık standartlarını karşılaması için aldığı önlemler konusunda
müşterilerine güvence vermiştir.



State Farm Insurance (sigorta şirketi), felaket bölgesindeki sigortalılara, nasıl tazminat
talebinde bulunacaklarını söylemiştir.



Match Play Golf Şampiyonası'nın sponsoru olan Andersen Consulting (danışmanlık
şirketi), şampiyonanın yayınlanacağı kanalları ve saatleri duyurmuştur.



Santa Clara Valley Transit Authority (Toplu Taşıma Başkanlığı), kitle ulaşımına yönelik
yeni öneriler almak üzere kamuya açık bir dizi toplantı düzenlemiştir.



Mali Danışmanlık firması
faaliyetlerini açıklamıştır.

olan

PriceWaterhouseCoopers,

yeniden

yapılanma

İlginç olduğu kadar tartışmaya neden olan bir ilan da, Calgary Üniversitesi'nin vermiş olduğu,
1000 öğrenci daha alacağını duyuran ilandır. Bu ilanda, giriş için gerekli lise başarı puanının %
73'ten % 65'e indirildiğini belirtilmektedir. Belli başlı Kanada gazetelerinde yayınlanan bu ilan
kamuda da önemli bir etki oluşturmuştur. Zira, insanların alışkın olduğu bir üniversite ilanı
değildir. Fakat sonuç gerçekten memnuniyet verici olmuştur: kayıt yaptıran öğrenci sayısı
16.641'den 18.004 öğrenciye çıkmıştır (bkz. Resim 2).

Resim 2

*

fast-food restoranı

BASILI REKLAM OLUŞTURMAK

Basılı reklamları oluşturan öğeler: başlık, metin, görsel öğeler ve sayfa düzenidir (mizampaj).

Başlık

Reklamcılık uzmanı John Caples şöyle demektedir: "Pek çok reklamda, başlık en önemli öğedir ve en iyi başlıklar, okuyucunun ilgisini çeken ya da haber verenlerdir."

Başlık, sağlanan fayda hakkında açık ve belirgin ya da merak uyandıracak tarzda olmalıdır.
Belirli bir program hakkındaki bir örnek şu şekildedir: "Phoenix Karşılıklı Sigorta Şirketi'nin*
Emeklilik Maaş Planı." Caples'e göre, buradaki düşünce güzeldir ama kendisi, çok daha başarılı
satış sağlayacak şöyle bir başlık düşünmüştür: "Bir Gün Gelip de İşten Ayrılmak İsteyecek
Kişiler İçin." Bu başlıkla birlikte, dağdaki bir ırmakta balık tutarken gülümseyen yaşlı bir kişinin
fotoğrafı yer almaktadır.

Caples, reklam başlığı yazma konusunda şu önerilerde bulunmaktadır:






Alıcı kitlesinin ilgi alanlarını ve çıkarlarını dahil edin.
"başlıyor," "duyurulur," "yeni," "şimdi," gibi sözcükleri kullanarak, başlığa haber havası
verin.
Okuyucunun ilgisini çekmeye ve haber gibi görünmeye yönelik olmadıkça, nükteli ya da
zarif başlıklar kullanmayın.
Başlığı olumlu bir tarzda sunun. "Rakiplerimizin sunduğu hizmet bizimkiyle boş
ölçüşemez" denmek yerine, "Sunduğumuz hizmet rakiplerimizinkinin ötesindedir" deyin.

Metin
Başlığın ardından bir ya da iki metin bloğu kullanılır. Bu bloklar, bilgilendirme ya da iknaya
yönelik cümleler ya da kısa paragraflardır. Kullanılan ifadeler, genel olarak, bir ya da iki önemli
*

sigortalıların aynı zamanda üyeleri ve ortakları oldukları sigorta şirketi

nokta ile sınırlı kalmalıdır. Bir bildiri biçiminde olan (bildiride bulunan) cümleler kullanmak iyi
bir yoldur.

Metin ilgi uyandırmalı, okuyucu için değeri olan bilgi sağlamalı ve okuyucunun edindiği bilgi
doğrultusunda hareket etmesini sağlayacak bir yol önermelidir. Ücretsiz aranabilecek bir telefon
numarası, daha fazla bilgi edinmek için yazılabilecek bir adres ya da kuruluşun web sitesini
verin.

Görsel Öğeler

Bir reklam yalnızca başlık ve metinden oluşabilir, ancak reklamlarda genel olarak güçlü etki
sağlayacak görüntüsel öğeler kullanılır. Bu öğe, çarpıcı bir fotoğraf, çizim ya da bilgisayarla
oluşturulmuş bir tasarım olabilir. Görsel öğeler okuyucunun ilgisini çeker ve büyük metinlerin
bölünmesini sağlar.

Görsel öğeler ve ve çizimler eğer internetteyse, iki kat önemli olurlar. Bu durumda, metin ikici
sıraya düşer, görsellik ön plana çıkar. Yükleme sorunları nedeniyle, grafiklerin çok karmaşık
olmaması gerekir, fakat reklam, kullanıcının mesajı "kendine uygun hale getirebilmek" üzere
seçeceği kutucuklar (butonlar) sağlayan, interaktif yapıda olmalıdır.

Sayfa Düzeni

Başlık, metin ve görsel öğelerin, çekici ve okunması kolay bir reklam oluşturacak şekilde
bütünleştirilmesi gerekir. Oluşturulan sayfa düzeni, gerçek reklamın bir taslağı olabileceği gibi,
kullanılacak yazı tipi ve görsel öğleri içeren daha detaylı bir çalışma da olabilir. Genel bir
uygulama olarak, metin bölümünde büyük harf ya da punto kullanmaktan kaçının. Metinde serif
yazı tipini (üst ve alt uçlarında kısa çizgi olan harfler) kullanın ve (siyah zemin üzerine beyaz
harf gibi) zıt renkler kullanmaktan kaçının; beyaz alanı bol miktarda kullanın.
Profesyonel İpuçları
Reklamlarınızdan En İyi Şekilde Yararlanabilmek:

Başarılı bir reklam, okuyucunun ilgisini çekebilendir. Communication Briefings, Direct Response
in Torrance, CA tarafından sağlanan bazı öneriler sunmaktadır:



Genellikle karmaşık sayfa düzenleri, düzgün ve tertipli olanlara göre daha fazla ilgi çeker.
Yapılan bir araştırmaya göre, karmaşık sayfa düzenleri, düzenli olanlara göre % 14 daha
fazla ilgi çekmektedir.



Şekil, boyut ve renklerde çeşitlilik olmasını sağlayın. Eğer çeşitlilik yoksa, insanlar
sıkılıp, sayfayı çevirir.



Renk dikkat çeker. Ancak fiyat-fayda oranı açısından avantajlı olmayabilir. Eğer ürünün
renkli görünmesi gerekiyorsa, renk kullanmayı düşünün.



Resme tuhaf bir şey koymak dikkat çeker. David Ogilvy'nin Hathaway Gömlekleri için
gerçekleştirdiği kampanyada bir gözü bantlı bir manken kullanılmıştır. Bu küçük sıra dışı
ayrıntı bile, bu kampanyayı bir klasik haline getirmiştir.



Doğrudan ilişkisi olmayan çok fazla destekleyici öğe kullanılması dikkati dağıtır. Bir
perde firması reklamlarında oyuncak ayı kullanmıştır. Ancak, ürünlerinden çok oyuncak
ayı için talep gelmiştir.



Fotoğraflar çizimlere göre daha ikna edicidir. Fotoğrafların okuyucuda tepki oluşturma
oranı % 50 daha fazladır.



Bir şeyin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğraflar çok ikna edicidir. Bu teknik,
ürününüzün yararlarını göstermek için mükemmeldir.

BİR REKLAM AJANSINDAN YARARLANMAK

Halkla ilişkiler reklamlarının büyük bir bölümü reklam firmaları tarafından hazırlanır ve
konumlandırılır. Böyle bir reklam ajansının çalışanları, reklam oluşturmanın tüm aşamalarında ve
seçilen iletişim ortamında yer satın alma konusunda uzman olan kişilerdir.

Eğer kuruluşunuzun bir reklam bölümü varsa, ajans ile öncelikli olarak temas kuracak birim
burasıdır. Bununla birlikte, bazı kuruluşlarda iletişim noktası, halkla ilişkiler bölümüdür. Her iki
durumda da, halkla ilişkiler uzmanları, ajansın önerilerini onaylayacak olan "müşteriler" olarak
düşünülür.
Bu ilişkinin, çoşkulu bir işbirliği olması beklenir. Ajans ve müşteri, rakip değil, ortaktır. Genel
olarak, halkla ilişkilerin rolü, ("ne yapılacağı") konusunda daha büyük hedefleri belirlemektir,
ajans ise ("bunun nasıl yapılacağı") konusundaki yöntemleri belirler.
Reklam ajansları genellikle verdikleri hizmetin karşılığında % 15 komisyon alırlar. Örneğin
televizyonda yayınlanan 30 saniyelik bir Coca Cola reklamının hazırlanması 2 milyon $'ı
bulurken, bu reklamı yayınlamak için çeşitli televizyon kanallarından zaman satın alınması 30
milyon $'a mal olur. Reklamı oluşturmak için 300.000 $ alan bir ajans, bu reklamı çeşitli
iletişim ortamlarında yayınlatabilmek için zaman ve yer satın almak üzere 4.5 milyon $
isteyecektir.
Bununla birlikte, komisyon sistemi, büyük reklamcıların pek hoşuna gitmemektedir. Çünkü, bir
bakıma, reklam ajanslarını çok sayıda reklam yerleştirme konusunda tasviye vermeye teşvik
etmektedir. Bunun sonucunda, reklam ajanslarına komisyon yerine projeye dayalı bir ödeme
yapma eğilimi ortaya çıkmıştır. Diğer büyük reklamcılar ise, reklam ajanlarına yapılan
indirimlerin aynısından yararlanmak üzere medya kuruluşları ile doğrudan görüşmeler
yapmaktadır.

DİĞER REKLAM KANALLARI

Bir halkla ilişkiler programında taktik olarak kullanılabilecek diğer reklamcılık biçimleri
şunlardır: (1) reklam panoları (billboards), (2) taşıt reklamları, (3) rozetler ve tampon
çıkartmaları, (4) posterler, (5) sponsor destekli kitaplar, (6) T-shirt'ler, (7) eşantiyonlar ve (8)
ürün yerleştirme.

Reklam Panoları

Açıkhava reklamcılığının büyük bölümü, ahşap ya da metal bir pano üzerine yapıştırılmış kağıt
tabakalardan oluşmaktadır. Bu tür standart bir poster, 24 tabakadan oluşmaktadır, ancak hiç kağıt
kullanılmadan, boyama yoluyla oluşturulmuş reklam panoları da vardır. Açıkhava reklamcılığı,
iletiye kısa süreli maruz kalan geniş kitlelere ulaşır. Dolayısıyla, bu iletişim ortamı için
hazırlanan reklamların dikkat çekici olması ve içlerinde az sayıda sözcük bulunması gerekir. Bir

açık hava reklamında ortalama 10 sözcük kullanılması genel bir kuraldır. Yapılan tasarım
onaylandıktan sonra, bu tür bir reklamı oluşturan parçalar basılır ve panoya yapıştırılır.

Bu iletişim biçimi için konumun çok büyük önemi vardır. Fiyatlar da, reklam panosunun
bulunduğu mekandaki trafik yoğunluğuna göre belirlenir. Nadiren de olsa, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar, geçici bir süre için kiralanmamış olan açıkhava panolarını bedavaya ya da çok düşük
bir fiyata kiralayabilirler. Reklam panolarına konulacak reklamlar genellikle aylık olarak
belirlenir, ancak zaman zaman programda boşluklar olabilir. Dolayısıyla, bölgenizdeki açıkhava
reklam şirketleri ile iletişim içinde olmanız fayda sağlayabilir.

Taşıt Reklamları

Metro ve tren istasyonlarındaki posterlerin yanı sıra, otobüs ve vagonlardaki reklam
kartları bu kategoriye girmektedir. Her iki türde de, göze çarpan grafikler olmalı, ancak reklam,
dört açık hava posterinden daha uzun olmamalıdır. Tren bekleyen, otobüs ya da metro
vagonundaki el askısına tutunmuş bir kişi, belirli bir süre için bir mesajı algılayabilir. Kişilerin,
sunulan bir teklife karşılık verebilmeleri için taşıt araçlarındaki reklam kartlarına kuponlar ya da
yırtılıp alınabilecek küçük etiketler de konabilir.

Rozetler ve Tampon Çıkartmalar

Rozetler, T-shirt'lere benzer bir işlev görür. Siyasal kampanyalarda ve özel etkinliklerde yaygın
olaraka kullanılırlar. Bağış yapan kişilere verildiklerinde, yardım sağlamaya önemli bir etkileri
olur. Bir defasında, San Fransisco'da SOB ("Save Our Ballet" - Balemizi Kurtaralım) rozetlerinin
şehir merkezindeki yayalara satılmasıyla bale için yardım toplanmıştır.
Genel olarak rozetlerin ömrü kısadır. Örneğin kongre delegeleri ya da bir ticaret fuarındaki satış
temsilcileri hazırlanan rozetleri takar. Bu alanların dışında, özel bir neden olmadıkça insanlar bu
rozetleri takmaz.

Tampon çıkartmaları da iletişim amaçlı diğer özel nesnelerdir. Siyasal adayları ya da davaları
desteklemek üzere, yaygın olarak kullanılırlar, ancak bunun dışında da, özel bir olayı duyurmak,
bir kuruluşa üyeliği göstermek ya da turistik bir yere ilişkin olarak da tampon çıkartmalarının

kullanıldığı görülmektedir. Geçen yıllarda, tampon çıkartmalarının kullanımında düşme
görülmekle beraber, cam çıkartmaları hala popülerliğini korumaktadır.

Posterler
Posterler, bir şey hatırlatmak ya da farkındalık yaratmak için çok çeşitli ortamlarda
kullanılmaktadır. Pek çok şirket, kuruluşun temel politikalarını, sağladığı yararları ve emniyet
tedbirlerini çalışanlarına hatırlatmak için duyuru panolarına asılan posterleri kullanmaktadır.
Bu konuya ilişkin güzel bir örnek, Nissan'ın, A.B.D.'deki çalışanlarına, araba kullanırken emniyet
kemeri takmalarını hatırlatmak üzere başlattığı poster kampanyasıdır. Nissan, hazırlattığı
posterlerde ünlü kişleri ve sanat eserlerini kullanmıştır. Bu posterlerden birinde, Sherlock
Holmes'ün filmdeki görüntüsü üzerinde bir emniyet kemeri yer almakta ve şu ifade
görülmektedir: "Kolay ve basit, emniyet kemerinizi takın.
Devlet kurumları da, AIDS'i engelleme, grip aşısı olma ya da evcil hayranların kısırlaştırılması
gibi konularda kamuyu bilgilendirmeye yönelik kampanyalarda posterlerden yararlanmaktadır.
The Pennsylvania Coalition Against Rape (Tecavüze Karşı Pennsylvania Koalisyonu) tarafından
hazırlanan posterde şu ifade kullanılmıştır: “13 yaşında birisiyle ilişkiye giren 17 yaşındaki birisi
için tek bir sözcük vardır: tecavüzcü” (bkz. Resim 3)
Resim 3

Yeni Zelanda Hükümeti, yurtdışından dönerken, meyve ve diğer yasaklanmış ürünleri ülkelerine
getirmelerinin yaratacağı tehlikelere karşı vatandaşlarını uyarmak için posterlerin kullanıldığı
geniş çaplı bir kampanya düzenlemiştir. Tamamen renkli olan posterde, getirilmesi yasak olan
meyvelerden oluşan makinalı tüfek şeklindeki kolajla birlikte "Ölümcül Silah" ifadesi
kullanılmıştır.
Posterler, müzelerdeki sergiler ve sanat gösterileri için de kullanılmaktadır. Genellikle kendisi bir
sanat eseri olan poster, katılımı sağladığı gibi, aynı zamanda gösteriye yönelik bir hatıra eşyası
olarak da satılabilir.
Etkili olabilmesi için bir posterin dikkat çekici biçimde tasarlanmış ve güçlü görsel öğelere sahip
olması gerekir. Bunların yanı sıra, nisbeten büyük olması, tek bir fikri iletmesi, esas bilgiyi birkaç
sözcükle ifade edebilmesi gerekir. Poster, küçük bir reklam panosudur.
Uygun şekilde hazırlanırlarsa, posterlerin tasarlanması ve basılması pahalı olabilir. O nedenle,
posterlerin nasıl kullanılacağı ve konumlandırılacağının iyi değerlendirilmesi gerekir. Hazır
posterler alınıp, kuruluşun adı ve logosunun matbaada bu posterler üzerine basılması sağlanarak,
maliyet düşürülebilir. Amerikan Kanser Derneği (American Cancer Society) gibi yerel kuruluşlar

da, daha büyük ulusal kuruluşlardan, kolaylıkla yerel koşullara uyarlanabilecek posterler
alabilmektedir (bkz. Resim 4).

Uygulamalar

1.Duyurulara örnek veriniz, bir duyuru yazınız.
2. Pano yazısı hazırlayın.

Uygulama Soruları

1. Reklam yazılarına örnekler veriniz.
2. Duyuru ve pano yazılarına örnek veriniz.
3. Poster ve reklam panoları nasıl hazırlanır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik
Bu bölümde reklam duyuruları, panolar, taşıt reklamları ve farklı reklam yazım teknikleri ele
alınmıştır.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki öğelerden hangisi halkla ilişkiler reklamcılığının türlerinden biri değildir?
a) imaj oluşturma
b) yatırımcı ve mali ilişkiler programları,
c) kamu hizmeti mesajları
d) duyurular
e) insan haklarını ihlal eden baskıcı rejimlerle mücadele

2.Aşağıdaki boşluğu tamamlayan en uygun şık hangisidir?
___________________, sosyal konular hakkında farkındalığı arttırır ve bir şeyin nasıl
yapılmasına ilişkin öneriler getirir.
a) Toplumun modernleşme yolundan sapması
b) Kamusal hizmete yönelik tanıtımlar
c) Güvenilirlik ve ikna arasındaki ters orantılı ilişki
d) Dengesiz gelir dağılımı
e) Totaliter yönetimlerin elindeki iletişim araçları

3. Destekleme eyleminin, tüm halkla ilişkiler reklamcılığının bir öğesi olduğu tartışılsa da,
"toplumsal içerikli reklam" teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) seçmenleri motive ederek yaşamı etkilemek üzere tasarlanmış reklamdır
b) eğitim seviyesi düşük olan hedef kitle için hazırlanmış reklamdır
c) hedef kitlenin analizinin yapılması gerektirmeyen reklamdır

d) ayrı gruplara üye olan bireylerin mesajları yorumlayarak bir yargıya varmasını
gerektirmeyen reklamdır.
e) Mesajlar oluşturulurken, bireyin mensubu olduğu grubun norm ve değerlerinin dikkate
alınmasını gerektirmeyen reklamdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi basılı reklamları oluşturan öğelerden biri değildir?
a) başlık
b) metin
c) görsel öğeler
d) kağıt tipi
e) sayfa düzeni
Communication Briefings’in okuyucunun ilgisini çekebilen başarılı bir reklam için

5.

önerilerinden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?


Genellikle karmaşık sayfa düzenleri, düzgün ve tertipli olanlara göre daha fazla ilgi çeker.



Şekil, boyut ve renklerde çeşitlilik olmasını sağlayın.



Doğrudan ilişkisi olmayan çok fazla destekleyici öğe kullanılması dikkat çeker.



Fotoğraflar çizimlere göre daha ikna edicidir.



Bir şeyin öncesini ve sonrasını gösteren fotoğraflar çok ikna edicidir.

6. Duyuru, bir ürünün hatırlatılması, bir hizmetin aksaması nedeniyle özür dilenmesi, toplumsal
bir etkinliğin duyurulması, hatta sevdiklerini uçak kazasında kaybeden ailelere başsağlığı
dilenmesi olabilir.
Doğru (x )

Yanlış ( )

7. Rozet reklamlarına örnek olarak, metro ve tren istasyonlarındaki posterlerin yanı sıra,
otobüs ve vagonlardaki reklam kartları verilebilir.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

8. Doğrudan ilişkisi olmayan çok fazla destekleyici öğe kullanılması dikkati dağıtır. Bir
perde firması reklamlarında oyuncak ayı kullanmıştır. Ancak, ürünlerinden çok oyuncak
ayı için talep gelmiştir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

9. Ürünün özelliklerinin anlatıldığı reklamlara imaj reklamı denir.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

10. USP ürün konumlandırmasında ürünün kullanıcılarda yarattığı psikolojik etki ve marka
kişiliği ön plana çıkar.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

7. REKLAMLAR VE DUYURULAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Bu bölümde ürün yerleştirme, eşantiyonlar, reklam görselleri üzerine incelemeler

ele alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Ürün yerleştirme teknikleri nelerdir?
2. Eşantiyonlar ve promosyonlar nerede kullanılır?
3. Reklam görsellerini tartışınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ürün yerleştirme,

Ürün yerleştirme,

Konuyla ilgili literatür

eşantiyonlar, reklam

eşantiyonlar, reklam

okumaları ve uygulamalar

görselleri üzerine

görselleri üzerine

yapılacaktır.

incelemeler

incelemeler yapılacak ve
uygulamalar
gerçekleştirilecektir.

ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tarz: Özel oluş ya da davranış biçimi, üslup.
 Kişilik: Bir kimseye özgü belirgin özellik; fiziksel ve ruhsal niteliklerinin tümü.
 Liderlik: Kitleleri sevk ve idare etme becerisidir.

GİRİŞ

Bu bölümde ürün yerleştirme, eşantiyonlar, reklam görselleri üzerine incelemeler yapılacak ve
uygulamalar gerçekleştirilecektir.



Esas olarak, mal ve hizmet pazarlama amacıyla kullanılan doğrudan postalama,
kişileri bilgilendirmek, eğitmek ve motive etmek için etkili bir halkla ilişkiler aracı
olarak da kullanılabilir.



Doğrudan postalamanın belli başlı üç yararı: (1) belirli alıcı gruplarına
ulaşabilmek, (2) mesajın kişiselleştirilebilmesi ve (3) maliyettir.



Doğrudan postalamanın en büyük dezavantajı, ıvır zıvır olarak nitelendirilmesidir;
bu da, doğrudan postalamanın güvenilir bir iletişim aracı olarak kabul edilmesini
güçleştirmektedir.



Doğrudan posta ile gönderilen ileti, beş bileşenden oluşmaktadır: (1) zarf, (2)
mektup, (3) broşür, (4) cevap kartı, (5) alıcının cevap verebilmesi için hazır zarf.



Teknolojideki gelişmeler ve pazar araştırması, bilimsel bir doğrulukla hazırlanmış
bir adres listesi almanıza ya da kiralamanıza olanak tanımaktadır.



Kâr amacı gütmeyen ya da destek verme amaçlı gruplar doğrudan postalama ile
mektup gönderme işine başlayacakları zaman, konuyu öncelikle insani açıdan
irdelerler.



Uzmanlara göre, doğrudan postalama ile gönderilen mektup zarflarının üzerinde
makina ile yapılmış damga yerine, anı pulu olursa, daha fazla ilgi çekmektedirler.



Başlık ve ilk paragrafın yanı sıra, son ya da dipnot da, doğrudan postalama ile
gönderilen mektubun en çok okunan bölümleridir.



Bir kitle iletişim ortamında zaman yer satın alma uygulaması olan reklamcılık, bir
halkla ilişkiler programı için yararlı bir araç olabilir.



Halkla ilişkiler reklamcılığı doğrudan ürün satmaya değil, bir kuruluşun toplum
tarafından algılanış biçimini geliştirerek, ürün ve hizmet satmak üzere destekleyici
bir ortam yaratmaya yöneliktir.



Reklamcılığın belli başlı avantajları: (1) belirlenmiş alıcı gruplarına ulaşabilmek,
(2) mesajın kontrol edilebilmesi, (3) mesajın istenilen sıklıkta verilebilmesi, (4)
zamanlamanın ve metnin kontrol edilebilmesidir.



Reklamcılığın dezavantajları ise: (1) yüksek maliyet ve (2) haberlerde verilen
bilgilere göre inandırıcılığının daha az olmasıdır.



Beş tür halkla ilişkiler reklamcığı vardır: (1) imaj oluşturma, (2) mâli, (3) kamu
hizmeti, (4) bir fikri, yaşam biçimini, kişiyi savunma ya da destekleme eylemi /
sosyal konular ve (5) duyurulardır.



Reklam planlaması yaparken, halkla ilişkiler planına uygunduğundan emin olun.
Bu plan dahilinde; amcınızı, hedef kitlenizi, uygun iletişim ortamını ve mesajı
belirleminiz gerekir.



Etkili bir reklam metni yazabilmek, yetenek ve hayal gücü gerektirir. Başlığı,
metni, tasarımı, sayfa düzenini ve tüm bu öğelerin birbiri ile olan ilişkisini dikkate
almanız gerekir.



Etkili bir reklam, kısa ve vurucudur. Okuyucu, izleyici ya da dinleyicinin çıkarına
uygun olmalıdır.



Reklam ajansları genellikle, üretim ve medyada yayınlama maliyeti üzerinden %
10 ya da 15 komisyon alırlar.



Diğer halkla ilişkiler reklamcılığı kanalları şunlardır: (1) reklam panoları
(billboards), (2) taşıt reklamları, (3) rozetler ve tampon çıkartmaları, (4) posterler,
(5) sponsor destekli kitaplar, (6) T-shirt'ler, (7) eşantiyonlar ve (8) ürün
yerleştirme.

Sponsor destekli bir kitap, kuruluşunuzdaki herhangi bir çalışan tarafından yazılabilir. Bu tür
kitaplar bağımsız yazarlar tarafından da oluşturulabilir. Kitap yazımı için bağımsız bir yazardan
yararlanması düşünüyorsanız, öncelikle bu yazarın kitaplarından bir kaçını okumuş olmanız
gerekir. Büyük bir ulusal şirket, bir defasında, kurucularının biyografisi oluşturması için ünlü bir
yazarla anlaşma yapmıştır. Ortaya öylesine kötü bir çalışma çıkmıştır ki, şirket çalışanlarından
biri tarafından, biyografinin neredeyse bütünüyle yeniden yazılması gerekmiştir.

Sponsor destekli kitap bir kuruluş tarafından yayınlanabilir. İşin doğrusu, kitapların çoğu, bu
şekilde basılmaktadır. Bu iş yalnızca, bir matbaayla anlaşıp, istenilen sayıda kitabın bastırılıp,
ciltlettirilmesidir.

Eğer kitap, büyük bir yayınevi tarafından basılmasını gerektirecek kadar önemliyse, genel olarak
izlenen yol, yayıncının kâr edebilmesini sağlamak üzere yeterli sayıda kitabın satışını
garantilemektir. Sponsor, taahhüt edilen sayıda kitabı satın aldıktan sonra, yayınevi istediği
yöntemi kullanarak kitabı pazarlamakta serbesttir.

The New Arabians (Yeni Araplar) adlı kitap, Bechtel Şirketinin imzasıyla yayınlanmıştır. Bu
şirketin Orta Doğu'da büyük anlaşmalar yapmış olması da tesadüfi değildir. From Three Cents a
Week (Haftada Üç Cent'den) de Prudential Hayat Sigortası Şirketi'nin resmi tarihçesidir.

Doğrudan bir şirketin ürününü anlatan kitaplar da, şirketim imnzasıyla yayınlanır. General Mills,
Random House tarafından uzunca bir süredir yayınlanan Betty Crocker yemek kitaplarını
hazırlamaktadır. Creative Cooking with Aluminum Foil (Alüminyom Folyo ile Yaratıcı Yemek
Pişirme), Reynolds Alüminyum Firması için yayınlanmıştır. Protect Yourself (Kendinizi
Koruyun) ise Master Lock (Kilit) ve Dell basımıdır. Doğal olarak, How to Get Lost and Found in
New Zealand (Yeni Zelanda' da Nasıl Kaybolur, (Nasıl) Bulunursunuz) adlı kitabın, Yeni
Zelanda Havayolları tarafından yazdırılmış olması da şaşırtıcı değildir.
T-Shirt'ler

T-shirt'ler, "yürüyen reklam panoları" olarak tanımlanmaktadır. İçlerinde sosyologların da
bulundu bazı kişiler, insanların ürünler, hizmetler, sosyal ya da siyasal konular için yürüyen
reklam olmayı kabul edecek kadar maddeci (materyalist) olmalarından duydukları üzüntüyü ifade
etmektedirler. İnsanların bunu neden yaptıkları halen çözülememiştir, fakat paralarını, doğrudan
bağlantılı oldukları ya da olmadıkları bazı şeylerin reklamını yapmak için harcadıkları ortadadır.

Pek çok kişinin reklam panosu gibi işlev görmeye istekli olması nedeniyle, çevre koruma gibi
bazı konular için elverişli olan bu iletişim ortamınan yararlanma fırsatınız olabilir. Bu tür gruplar,
T-shirt satışından hatırı sayılır bir gelir elde ederler.

Şirketler genellikle T-shirt satmaz, ancak konferanslar, satış toplantıları, piknikler ve benzeri
etkinliklerde sırasında katılımcılara dağıtırlar. T-shirt'ler, bu tip ortamlarda, takıma ait olma
duygusu verir. T-shirt'lerde aklınıza gelebilecek hemen her şeyi kullanabilirsiniz: sloganlar, şirket
logoları, simgeler vb. Söz konusu süreç basit ve hızlıdır; maliyet de düşüktür. Zamanı geldiğinde,
hemen hemen tüm şirketler T-shirt kullanımını yararlı bulabilir.

Eşantiyonlar

Üzerinde bir şirketin adının ve logosunun yer aldığı, pahalı olmayan bir nesne, genellikle halkla
ilişkiler etkinliklerinin bir parçasıdır. Promotional Products Association International'ın
(Uluslararası Eşantiyon Derneği) Halkla İlişkiler Müdürü olan Angela West, PR Tactics (Halkla
İlişkiler Taktikleri) adlı kitabında şöyle demektedir: ister bir medya ile ilişkiler programını
yürütün, isterse basın toplantısı düzenleyin ya da özel bir etkinliğin ev sahipliğini yapın,
eşantiyonlar, halkla ilişkiler için değerli gereçlerdir."
Pek çok kişinin "ıvır zıvır" olarak nitelendirdiği kalemler, kulplu büyük kahve ya da çay
bardakları (mug), anahtarlıklar, kağıt ağırlıkları, mouse pad'ler, vinileks evrak çantaları, plaketler,
hatta T-shirt'ler milyar dolarlık bir endüstridir. Pek çok gazeteci, ömürlerinin sonuna kadar
kullanacak kadar kalemi ve kulplu kahve bardağı olduğunu söylese de, bir kuruluş, hazırladığı
basın dosyasına (kitine) bu tür nesneler koyabilir. Bunun haricinde, basına verilen partilerde ve
sanayi fuarlarında eşantiyon dağıtımı yapılabilir.

West'e göre, dikkate alınması gereken esas nokta, eşantiyonun sunulan ürün, hizmet ya da
mesajla doğal bir bağlantısının olmasıdır. Örneğin Sybase, tenis turnuvasına sponsor olmasına
ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısı davetisini parlak sarı bir tenis topu ile birlikte
göndermiştir. Donor Network of Arizona (Organ Bağış Ağı), Ulusal Organ ve Doku Bağışı
Farkındalık Haftası'nın tanıtımını, "Oyuna Katıl" teması ile yapmış ve basın mensuplarına golf
topunun konulduğu küçük kadehe benzer nesneler gönderilmiştir.

Ürün Yerleştirme
TV filmlerindeki iyi adamın neden Jeep Wrangler yerine Ford Explorer kulandığını hiç merak
ettiniz mi? Bir filmdeki karakterlerin neden Burger King yerine McDonald'ta yemek yediklerini?
Ya da bir filmin geçtiği mekanın neden Sheraton değil de Hilton olduğunu? Bunun nedeni,
"ürünle ilişkilendirme"dir.

Ford, McDonalds ve Hilton ön plana çıkarılmıştır, çünkü ürün yerleştirme konusunda televizyon
programının ya da filminin yapımcısı ile anlaşmaya varmişlardır. Modern dönemlerdeki ürün
yerleştirme, Reese's Pieces şekerlerinin bir Steven Spielberg filmi olan E.T.'de kullanımıyla
1982'de başlamıştır. O zamana kadar pek de popüler olmayan şekerlerin satışında patlama
yaşanmıştır. O dönemden bu yana, şirketler, ürün ve hizmetlerinin yapımlarda kullanılması için
eğlence endüstrisinin peşinden koşmaktadır.

Uzmanlara göre, Dawson's Creek gibi televizyon dizilerinde özenle ve dikkatle yapılan ürün
yerleştirmeler, medyadaki geleneksel reklam kampanyalarına göre daha etkilidir. Örneğin,
American Eagle Outfitters, dizideki bütün karakterlerin gardroplarındaki giyisileri sağlamak
üzere bir anlaşma imzalamıştır. Buna ek olarak, her bölüm, giysilerinin sergilendiği bir defileye
dönüşmüştür. Yapılan anlaşma, American Eagle'ın, ürünlerini giyen oyuncuları kataloglarında,
mağaza reklamlarında ve internet sitesinde kullanmasına da olanak tanımıştır. American Eagle'ın
kreasyon hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı Michale Leedy, The Wall Street Journal'a
yaptığı bir açıklamada: "Dawson's Creek bizim için bir bakıma onay mührü oldu" demiştir.

Bir MGM yapımı olan The Mod Squad'taki üç alafranga polis, film boyunca Levi's giymektedir.
Miramax yapımı olan The Faculty'nin gardrobu da Tomy Hilfiger tarafından sağlanmıştır.
Hilfiger ve Levi Strausss ürünlerinin filmde gösterilmesi için para ödememiştir, ancak filmdeki
genç yıldızların, yapacakları reklam kampanyalarının ana öğeleri olması yönünde anlaşma
yapmışlardır. Bu, kazanmanın garanti olduğu (win-win) bir durumudur: TV dizilerinde ya da
filmlerinde tanıtım amaçlı ne kadar çok ürün kullanılırsa, o kadar değişik ürünün milyonlarca
izleyici tarafından görülmesi mümkün olur.

Austin Powers: The Spy Who Shagged Me filminde oldukça çok kullanılan Heineken Birası da,
ürün yerleştirme için herhangi bir ücret ödememiş, ancak filmi, biranın tanıtımı için
düzenlenecek tüm reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarının ana öğesi olarak kullanmak üzere
anlaşmaya varmıştır. Bir halkla ilişkiler firması olan New Line Cinema, filmin tanıtım işini
üstlenmiş ve ürünün daha da fazla görünmesi için Heineken ile birlikte çalışmıştır. Örneğin, ülke
genelindeki barlarda ve gece klüplerinde Austin Powers geceleleri düzenlemiştir. Virgin Atlantic
Havayolu Şirketi de filme yer almaktadır ve bunun için, bir Boeing 747'ye uçağın tüm yüzeyini
kaplayacak bir Austin Powers resminin konulmasına razı olmuştur.

Diğer bir ürün yerleştirme uygulaması, sosyal konulara ve hastalıklara ilişkindir. Örneğin bir
pempe dizideki ana karakterlerden biri kansere, şeker hastalığına ya da AIDS'e yakalanmaktadır.
Pek çok durumda, bu hastalık senaryoya yazılır, çünkü Amerikan Kanser Derneği ya da benzer
bir kuruluş, böyle bir uygulamanın toplumu belirli bir hastalık hakkında eğitmek ve
bilgilendirmek için iyi bir yol olduğu konusunda televizyon ya da film yapımcısını ikna etmiştir.
Halkla ilişkiler uzmanları, haber konularına yönelik olarak gazetecilere tavsiyede bulundukları
gibi, yapımcılara da bu tür fikirler sağlarlar.
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Sorular

1. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Greenview Open Space District'in amacı, insanların
doğada iyi vakir geçirmeleri, hiking yapabilmeleri ve şehrin bunaltıcı havasından kurtulmaları

için gerekli olan açık alanların korunmasıdır. Bu kuruluş, misyonunu şöyle tanımlamaktadır:
yeşilkuşak oluşturulması ve korunması, doğal ortamın muhafaza edilmesi, ekolojiye duyarlı
kişilerin iş bulması ve eğtimi için olanak yaratılması." Bu kuruluşun toplumsal destek ve bağış
sağlamak üzere, doğrudan posta ile göndereceği paketi hazırlamakla görevli olan kişi olduğunuzu
düşünün. Toplanacak bağışın büyük bölümü, doğal hayatı koruma amaçlı arazi satın almak için
kullanılacaktır. Sizden istenen, (1) zarf, (2) ikna edici bir mektup, (3) basit bir broşür, (4) cevap
kartı ve (5) cevap zarfı hazırlamanızdır.
2. Çeşitli gazete ve dergileri tarayarak, aşağıdaki kategorilerden her bir için en az üç tane halkla
ilişkiler reklamı bulmaya çalışın: (a) imaj oluşturma, (b) yatırımcı ilişkileri ve mâli ilişkiler, (c)
kamusal hizmet, (d) destek eylemleri ve sosyal konular, (e) duyurular. Bu reklamları, başlık,
metin, tasarım ve sayfa düzeni açısından eleştirin. Sizce hangi reklamlar daha etkili? Nedenlerini
açıklayın.
3. Shell, Plastics Council (Plastik Üreticileri Birliği) ve Weyerhaeuser'in imaj oluşturmaya
yönelik reklamlarını tekrar edin. Bu reklamlar inanılır ve güvenilir mi? Reklam, sizin bu şirketleri
algılayış biçiminizi değiştirdi mi? Cevabınız evet ya da haıyırsa, nedenini belirtiniz.
4. Süt içmeye yönelik reklam kampanyasında ünlü kişilerin kullanılması, farkındalık yaratılması
ve bu konuya medyada yer verilmesini sağlamıştır. Sizce bu kampanya süt tüketiminin
arttırılmasında başarılı olmuş mudur, yoksa bu, herkesin reklamını beğendiği, ama ürünü
almadığı bir durumdur?
5. Topeka Su Şirketi, yaz aylarında su tasarrufu ile ilgili ipuçları veren bir kamusal hizmet
reklamı hazırlamak istemektedir. Biraz araştırma yaparak bu reklamın tasalağını hazırlayın. Buna
ek olarak, reklamın basıldığındaki görünümünün basit bir çizimini yapın.
6. Jacksonville Şehir Meclisi, tasarrufa yönelik önlemler çerçevesinde, şehirdeki kütüphaneleri
cumartesi ve pazar günleri kapatmayı planlamaktadır. Siz ve diğer duyralı yurttaşlar, bunun
olmasını istemiyorsunuz. Bu amaçla, (1) kayıtlı seçmenlere doğrudan mektup gönderin, (2)
kütüphanelerin hafta sonlarında kapatılmasına karşı çıkan yurttaşları, düşüncelerini savunmak
üzere motive etmek için bir ilân hazırlayın.
7. Merkezi Dallas'ta bulunan ve hassas mühendislik gereçleri üreten Prism Industries, şehir
senfoni orkestrasının gelecek sezondaki masraflarını karşılamak üzere 100.000 $'lık bir katkıda
bulunmuştur. Bir basın duyurusu yayınlamanın yanı sıra, sanata olan katkısını kamuya duyurmak
üzere Dallas Morning News gazetesine de tam sayfa ilân vermeyi istemektedir. Bir reklam taslağı
hazırlayın ve basıldığı zaman nasıl görüneceğine ilişkin basit bir tasarım yapın.
8. Calgary Universitesi'nin ilânı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı eleştirmenler, iki öğrencinin
arkalarını tutmalarının, üniversitenin imajı açısından hoş olmadığını düşünmektedir. Aynı görüşte
misiniz? Olumlu ya da olumsuz görüşünüzü açıklayınız.

9. Şehrinizdeki sanat müzesi, Mart ayı boyunca Fransız İzlenimcilerinin gezici sergisine ev
sahipliği yapacak. Bu etkinlik, yılın en kapsamlı sergisi olacak ve ülke genelindeki yalnız 10
müze, bu eserleri sergilemek üzere seçildi. Şehrinizdeki sanat müzesi geniş bir katılım istiyor ve
bu etkinliğin tanıtımını ilânlar, reklam panoları, posterler, rozetler kullanarak yapabilmek için
para harcamaya karar vermiş durumda. Bu tanıtımın ana temasının ne olacağına karar verin ve
bunun belirlenen iletişim ortamında nasıl yapılacağına dair bir planlama yapın. Yaptığınız
çalışmada basılı ilanın, açık hava duyurusunun, poster ve rozetin mizanpajı ve içeriğinin yer
almasını sağlayın.
10. Televizyon dizilerinde ya da filmlerindeki ürün yerleştirme, belirli bir ürün ya da markayı
geniş izleyici kitlelerine gösterebilmek için mükemmel bir yöntemdir. Cep telefonu üreticisi olan
Nokia, sevilen televizyon dizilerine ürününü nasıl yerleştirebileceği konusunda sizden beş fikir
istemektedir. Beş tane dizi seçin ve her bir dizi için, cep telefonunun oyuncular tarafından
kullanımına ilişkin sahneleri betimleyin.

Uygulamalar
1. Reklam görsellerini inceleyiniz ve bunlara ilişkin metin, başlık ve sloganları yazınız.

Uygulama Soruları
1. Sponsorluk nedir?
2. Ürün yerleştirme teknikleri nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ürün yerleştirme, eşantiyonlar, reklam görselleri üzerine incelemeler yapıldı ve
uygulamalar gerçekleştirildi.

Bölüm Soruları
1. Etik değerler ışığında, halkla ilişkiler uygulamalarının nasıl olması gerektiği konusunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kamusal çıkarları gözetmesi
b) Gizliliğe önem vermesi
c) Söylem ve eylemlerini ekonomik güç elde etmek doğrultusunda kurgulaması
d) Sosyal sorumlulukla hareket etmesi

e) Her zaman doğruyu söylemesi
2. İngiliz Sosyoloji Derneği'ne (1993) göre, aşağıdaki ilkelerden hangisi etik kodlar
sonucunda ortaya çıkmamıştır?
a) Bilgi edinilmesine rıza göstermek
b) Müşterinin çıkarlarını kamunun çıkarının önünde tutmak
c) Özel hayatın korunması
d) Gizliliğin ve ismi saklı tutma hakkının güvence altına alınması
e) Hatalı ve aldatıcı uygulamalardan kaçınılması
3. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir ikna için olması gerekenlerden biri değildir?
a) Güven kazanmak
b) Kişilere ne hakkında bilgi verileceğini ve neden o konuya dikkat etmeleri gerektiğini
söylemek
c) Anlaşmaya varmak, sağlam bir yapı oluşturmak
d) Bir konunun sadece olumlu taraflarını göstermek
e) Bireysel ilgi alanlarını dikkate almak, gurur verici konuları ön plana çıkarmak
4. Aşağıdakilerden hangisi, Susan Fournier tarafından tespit edilen, insanların kurabileceği
belli başlı marka ilişki türlerinden bir değildir?

a) Ürün kullanıcının kimliğinin oluşmasına yardımcı olur.
b) Ürün ben’in geçmişteki haliyle bağ kurmaya yarar.
c) Ürün, kullanıcının günlük yaşam düzeninin bir parçasıdır.
d) Ürün, sıcaklık, tutku yada güçlü bir başka hisse dayanan duygusal bağları açığa
çıkarır.
e) Ürünün öncelikli amacı, bilgilendirmek, eğitmek ve bir kuruluşun hedeflerini
kamuya duyurmaktır.
5. “Brenner’e göre bilinç bireyin süper egosudur. Aşağıdakilerden hangisi, süper ego, bağlamında
kişiliğin etik işlevlerinden biri değildir?
a) Dürüstlük eylem ve arzularını onama ya da onamama.
b) Pişmanlık duymama

c) Kendini cezalandırma
d) Eleştirisel öz kişisel gözlemleme
e) Erdemli ve dürüst düşünce ve eylemlerden ötürü kendini övme ve sevme
6. DOĞRUDAN POSTALAMANIN BELLİ BAŞLI ÜÇ YARARI: (1) BELİRLİ ALICI GRUPLARINA
ULAŞABİLMEK, (2) MESAJIN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLMESİ VE (3) MALİYETTİR.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

7. Bir ürüne yönelik reklam metni hazırlarken ürünün neden yapıldığının bir önemi yoktur.
Doğru ( )

Yanlış (x )

8.Reklamlarda mecaz kullanımı ancak o marka tanınıyor ve markanın ürünleri tüketiciler
tarafından biliniyorsa uygulanabilir.
Doğru (x )

Yanlış ( )

9.Reklam sloganı ürünün vaadini sunmalıdır.
Doğru (x )

Yanlış ( )

10.Reklamda yaratıcılık ve samimiyet iç içe olmalıdır.
Doğru (x )

Yanlış ( )

8.REKLAMLAR VE DUYURULAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.2.

Bu bölümde yazım tarzları, yazım teknikleri ve kamu hizmeti yazım tarzları ele

alınacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Etik lider kimdir, özellikleri nelerdir?
2. Dönüştürücü lider kimdir?
3. Küresel liderlik özellikleri nelerdir ve neden önemlidir?
4. Kültür politikası olarak halkla ilişkiler kültürünün boyutları nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yazım tarzları, yazım

Konuyla ilgili okumalar ve

teknikleri ve kamu hizmeti

teknikleri ve kamu hizmeti

uygulamalar yapılacaktır.

yazım tarzları

yazım tarzları öğrenilecek.

Yazım

tarzları,

yazım

Anahtar Kavramlar
Kültür: İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve
önem sistemidir. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada,
düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir.
Strateji: Uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen yoldur.

GİRİŞ
Bu bölümde yazım tarzları, yazım teknikleri ve kamu hizmeti yazım tarzları ele alınacaktır.
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Yaygın olarak söylendiği üzere, Madison Avenue, ikna tekniklerini öylesine sanatsal ve etkili
biçimde mükemmelleştirmiştir ki, kuzey kutbundakilere buzdolabı, ekvatordakilere de ısıtıcı
satabilir.

Televizyon ve radyodaki reklamlar biçim, tür, uzunluk ve teknik açısından farklılık gösterse de,
uzun yıllardır tecimsel yayıncılığın temelini oluşturmaktadır ve neredeyse bir sanat biçimi olarak
mükemmel hale getirilmişlerdir.

Bazı reklamlar güzeldir, çünkü ustalıkla oluşturulmuşlardır; bazen estetik açıdan içinde yer
aldıkları programlardan bile daha iyi olabilirler. Diğer reklamlar da, eğitici oldukları ve
tüketicileri sağlanan hizmet ya da mallar konusunda bilgilendirdikleri için güzeldir.

Ancak bazı reklamlar, önyargılı ya da yanlış yönlendirici içerikleri nedeniyle mantığımızı ve
zekamızı kötü yönde etkiler. Diğerleri de, güçleri yetmediği halde bazı şeyleri almaya teşvik
etmek üzere insanların duygularıyla oynar ve anne babalarının paraları olmasa bile oyuncak ve
benzeri şeyleri istemeleri için çocukları zorlar. İtiraf edelim ya da etmeyelim, hepimiz bir ara,
istemediğimiz, ihtiyacımız olmayan ya da bizim için yararlı olamayacak bir şeyi reklamların
etkisinde kalarak almışızdır. Charles "Chuck" Barley,Radyo Reklamcılığı İçin Yaratıcı Hizmetler
(Creative Services for the Radio Advertising Bureau) Bölüm Başkanı olduğu sırada şunu
farketmiştir: " yeterince tekrar edildiğinde, bazen en kötü reklamdan bile iyi sonuç alınabilir."

Television/Radio Age'in yazarı S.J. Paul, köşe yazaılarından brinde şöyle demektedir:
"Reklamcıların zaten kendisi radyo-televizyon yapısının yıldızlarıdır. 20, 30 ya da 60 saniyelik
kısa bir zaman dilimi içinde bir ruh hali yaratılır -bir ileti gönderilir- ve bir satış noktası

oluşturulur. Ortaya çıkan ürün, bir çok becerinin bir sonucudur. Hep söylendiği gibi, bazı
durumlarda reklamlar programlardan daha iyidir."

Reklamlar, Amerikan yayıncılık sisteminin mâli açıdan temelini oluşturmaktadır. Buradaki tek
istisna, kamusal yayıncılıktır. 1980'ler ve 90'larda yapılan yeniden düzenlemenin (deregülasyon)
ardından, kamusal televizyon ve radyolar, finansmanlarını üstlenen kişi ya da kurumların
sağladığı destekten biraz daha fazlasını almaya başlamıştır. Genellikle, parasal destek
sağlayanların ürün ve hizmetlerine ilişkin logo, slogan, hatta yorumları vermektedirler. Bir

zamanlar tecimsel yayıncılığa alternatif olarak düşünülen kablolu televizyon, reklamcılığını
giderek genişletmektedir. Tecimsel olmayan bir başka seçenek de, izlediğin kadar öde (pay per
view) tipi televizyon yayıncılığıdır. Ancak, pek çok gözlemciye göre, bu tür yayıncılık giderek
bağımsız televizyonculuğun yerini alırken, yöneticiler, programlarına reklam alarak elde
edebilecekleri tatlı kârdan vazgeçmeye pek de gönüllü görünmemektedir.

Bu bölümün başlığındaki ilk sözcük olan reklamın anlamı açık olmakla birlikte, duyuru sözcüğü
bazen karışıklığa yol açabilmektedir. Duyuru, reklamı da kapsayacak şekilde, eğlence ya da
habere yönelik olmayan sunumu işaret etmektedir. Genel olarak, tecimsel olmayan bir bildirimi
ifade etmektedir. Tecimsel nitelikli duyuru için de, spot (reklam) terimi kullanılmaktadır.

Reklamlarda olduğu gibi, duyuruların da benzer yapıları, biçimleri ve uzunlukları söz konusudur.
Genellikle iki gruba ayrılmaktadırlar: (1) tanıtımlar (promos) ve (2) kamu hizmeti duyuruları
(PSAs - public service announcements). Reklam, kâr etmeyi amaçlayan bir reklamveren için ürün
ya da hizmet satmak üzere tasarlanmıştır. Tanıtım ise genellikle radyo ya da televizyon
kuruluşunun duyurusunu yapmaya yöneliktir: yakında başlayacak olan bir program ya da dizi,
kuruluşla ilgili bir kişi ya da düzenlenen bir yarışma programı gibi izleyici ya da dinleyicileri
yayınlanacak programı izlemeye ya da dinlemeye teşvik etmeye ya da en azından kuruluşa olan
desteklerini sağlamaya yönelik her şey bu kategoriye dahil edilebilir.
Kamu hizmeti duyuruları reklamlara benzer. Ancak bu duyurular, para karşılığında bir ürün ya da
hizmet vermeye yönelik olmayıp, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş yararına, insanların belirli bir
eylemde bulunmaları, bir fikir ya da politikanın geliştirmesi amacıyla yapılır. Esas olarak, kamu
hizmeti duyuruları, kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun faaliyetlerine destek sağlamak üzere
yapılır. Amerikan Kanser Derneği gibi sağlık kuruluşlarının sigara içme karşıtı kampanyaları,
çevre gruplarının hava kirliliğinin engellenmesine yönelik çabaları, özel günlerde yardıma
muhtaç ailelerin çocuklarına yardım yapılması, evsizlere barınak sağlanması, AIDS'in anlaşılması
ve engellenmesi, okullarda düzenlenen kermeslerde yiyecek satışı, yerek devlet kuruluşlarında
kamu hizmeti ile bilgi verilmesi bu konuda veilebilecek bazı örneklerdir.

Metin yazarı, yalnızca sanatsal açıdan mümkün olan en etkili mesajı hazırlamaktan değil, aynı
zamanda bu mesajın ikna edici ve satışı sağlayıcı olması konusunda da, ajans, reklamveren ya da
yayın kuruluşuna karşı sorumludur. Reklam ya da duyurunun gücü, yapılan tanıtımın kamu
sağlığı, etik ve eylemler üzerinde olumlu etki sağlaması konusunda da yazara sorumluluk
yüklemektedir.
Etik Kaygılar

Tecimsel reklamcılık, sorumlu bir biçimde kullanılabildiği gibi, sorumsuz bir biçimde de
kullanılabilir. Günümüzdeki medya söz konusu olduğunda, meslek yaşamınıda etik açıdan seçim
yapmak zorunda kalacağınız güç durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Bir reklam ajansında çalıştığınızı ve şu reklamı hazırlamakla görevlendirildiğinizi düşünün: Önde
gelen bira şirketlerinden biri içki içmek için en düşük yasal yaş sınırındaki gençlerin bar, restoran
gibi yerlerde kendi birasını tüketmelerini sağlayarak pazar payını arttırmak istiyor.
Bu görevle ilgili herhangi bir etik kaygınız olur muydu? Bu konu, Ulusal Radyo ve Televizyon
Derneği'nin (International Radio and Television Society - IRTS) her yıl yapılan Fakülte/Endüstri
Semineri'ne katılan 75 üniversite mensubuna verilmiş ve kendilerinden bira şirketinin
temsilcilerinin rehberliği, şirketin plan ve bütçesini incelemeleri istenmiştir. Bazı katılımcıların
ifade ettiği gibi, bu uygulama, bira firmasının kendilerinden fikir almasına da olanak tanımıştır.
IRTS seminerlerinde gelenek olduğu üzere, mümkün olduğu kadar gerçek çalışma koşullarına
uygun olarak yürütülmüştür.
Söz konusu bira şirketi uzun yıllar, sendika, azınlık ve kadın açılan karşıtlığıyla ün yapmıştı. Bu
nedenle de, ülke genelinde bu çalışmada yer almak üzere kendilerine görev verilen bazı
katılımcılar, birayı yıllardır boykot eden kişilerdi.
Katılımcıların yaklaşık üçte biri, araştırmaya karşı olduğunu ve çalışmada yer almak istemediğini
açıkça söylemiştir; dolayısıyla "işlerini" bırakmışlardır. Diğer üçte birlik kesim, açık olarak
söylemese de, bu projede yer alma konusundaki çekincelerini ifade etmiştir.

Medyada çalışan birisi kendisini çevreden yalıtamaz. Yayıncılığın herhangi bir türünde çalışan
bir yazarın dünyada olup bitenlerden haberdar olması gerekir. Bu çalışmadaki bazı katılımcılar,
vicdanlarının sesini dinlediklerinde, uygulamaları kendi etik standartlarına zıt olan bir kuruluşun
reklam kampanyasını hazırlamamaları gerektiğini hissetmişlerdir. Projeye karşı çıkanların çoğu,
özellikle gençler arasında alkol tüketiminin arttırılmasına yönelik bir kampanyayı desteklemek
üzere çaba sarf etmek istememiştir.

Bu durumda siz ne yapardınız? Neden?
Neyse ki, ahlâklı ve sorumlu bir reklam yazarı, kendisini Television/Radio Age kitabında şu
satırları yazan kişiyle özdeşleştirecektir: "pratik ve işlerliği olan bir dizi kuralı takip edilmesi,
endüstri ile tüketicilerin güveni arasındaki dengenin kurulmasını sağlamaktadır." 'Onlar aslında
biziz' deyip de, izleyiciyi kandırmak ve aslında yalnızca kendinizi kandırdığınızı fark etmek zor
bir durumdur.’

Reklamların ve Duyuruların Uzunluğu ve Yerleştirilmesi
Reklamlar genellikle 30-60 saniye uzunluğundadır. Reklam süresi ve üretimindeki maliyet artışı,
30 saniyelik dilim içinde 15 saniyelik iki reklam yapılmasını yaygın hale getirmiştir. Daha
önceleri 15 saniyelik dilim için yalnızca bir tanıtım yapılmaktaydı. Pek sık olmamakla birlikte,
10, 20, 90 saniyelik, iki dakikalık, hatta kablolu yayınlarda daha uzun reklamlar da görmek
mümkündür.
Kamu hizmeti yayınları ücretli değildir, ancak 30-60 saniye olmak üzere, aynı uzunluktadır.
Ücretli reklamlardan sonra gelirler ve ancak yayın kuruluşu tecimsel amaçlı zaman dilimlerinin
tümünü satamadığı durumlarda yayınlanırlar. Bu nedenle, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
tarafından ya da onlar adına hazırlanan duyuruların iki ya da daha fazla değişik şekli, özellikle de
yayınlama olasılığı daha fazla olan 10 saniyelik uyarlaması, ilgili yayın kuruluşlarına gönderilir.
Yayın kuruluşlarının tanıtım duyuruları da (promos) aynı uzunluktadır. Bu kuruluşların, tasarım
açısından oldukça zengin olan ve 10 saniyelik bir zaman diliminde yayınlanan tanıtım
reklamlarında da (station IDs / identifications), telefon numaraları, logolar ya da yayın
kuruluşuna yönelik bir ifade ya da slogan yer alır. Bazen bu tanıtımlara reklam da eklenir ve iki
saniyelik zaman yayın kuruluşunun tanıtıma ayrılırken, geri kalan sekiz sniyelik bölüm, ücret
karşılığında alınmış reklam için kullanılır.

Metin yazarlarının çoğu, ayrılan zaman dilimine uyması için sözcük sayımına gider. Bu tür bir
sözcük sayımı, radyo için geçerli olsa da, televizyon söz konusu olduğunda, doğru bir tahminde
bulunabilmek için, işitselin dışında mutlaka görsel bir öğenin de hesaba katılması gerekir. Buna
ek olarak, her bir sözcüğün uzunluğu, fikirlerin karmaşıklığı, ton değişiklikleri ve duraklamalarla
yapılan vurgulamalar ve duyuruyu yapan sunucunun kişiliği de, verili zaman dilimi içinde etkin
olarak kullanılacak sözcük sayısını belirlemektedir.
Bununla birlikte, genel olarak, 10 saniyelik bir duyuru 25 sözcükten; 20 saniyelik bir duyuru 45;
30 saniyelik, 65; 45 saniyelik, 100; 60 saniyelik, yaklaşık 125; 90 saniyelik, 190; ve iki dakikalık
bir duyuru da 250 sözcükten oluşur.
Yayın arasında verilen tanıtım reklamı, genellikle her yarım saatte ya da saat başında yapılır.
Diğer duyurular da, programlar arasındaki süre elverdiği ölçüde, aynı sıklıkta yapılır. Bu zaman
dilimi, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişmektedir. Program uzunlukları genel olarak
yarım ya da bir saat, bazen de 15 dakikadır. Televizyondaki yayın akışı, radyoya göre daha
kesindir; dolayısıyla radyo, arada duyuru yapılacak zaman dilimi açısından daha esnektir.
Duyuruların çoğu uygun zamanlarda, örneğin programların başında ya da sonunda yapılmakla
birlikte, bazı programlarda özel olarak oluşturulmuş reklam araları vardır. Bu ara, yarım saatlik
programlarda, ilk 15 dakikadan sonra, 1 saatlik programlarda da, 20 dakikada birdir. Doğal
olarak, izlenme oranı yüksek programlar daha fazla reklam alır. Filmlerde ise, reklam arası birkaç

dakikada bir bile olabilir. Bir ağa bağlı yayın kuruluşları, bu ağın öngördüğü reklamları yayınlar,
ancak yerel reklamları da yayınlamaları için kendilerine belirli zaman dilimleri verilir.

Yayın Kuruluşunun Kimliği
Yayın kuruluşunun tanıtımında, kuruluşun adı ve yayının yapıldığı yer belirtilmelidir. Bazı yayın
kuruluşları, televizyon izleyicileri ya da radyon dinleyicilerin kanalı hatırlamalarını sağlamak için
frekansı da verirler.
Bazı yayın kuruluşları, farklılıklarını ön plana çıkarmak için, formatlarına ya da imajlarına özgü
bir ifade de kullanırlar. Yayın kuruluşunun kimliği, halkla ilişkiler açısından tecimsel bir
markadır; dolayısıyla belirleyici olduğu kadar, ayırt edici de olması gerekir. Bazı yayın
kuruluşları, tanıtımlarını yaparken müzik ya da ses efektleri kullanırlar. Örneğin San
Francisco'dan yayın yapan KFOG, sis düdüğü kullanmaktadır.

Kamu Hizmeti Duyuruları
Kamu hizmeti duyuruları, eğer yayın kuruluşu bunun bir bölümünü reklam olarak satmadıysa,
yayın kuruluşu tanıtımlarının bir bölümü olarak verilir. Örneğin, "Burası WMVH, seçim
istasyonunuz. Eğer seçim kampanyası ile ilgili önemli konuları WmVH'den dinliyorsanız, seçim
günü oyunuzu kullanacaksınız demektir. Seçmen kaydınızı bugün yaptırın ve oyunuzu
kullanabilin." Sponsor olan kuruluşlar, kullanılma olasılıklarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla,
genellikle farklı uzunlukta olsa da benzer duyuruları içeren kitler hazırlarlar.
Kamu hizmeti duyuruları, tatiller ya da özel günlerle bağlantılı olacak şekilde ya da özel program
biçimlerine uygun tarzda hazırlanır. Bunların paralı reklamlar olmadığı ve ilgili kuruluşun, yayın
yapan istasyonun iyi niyetine ve duyuru için zaman ayırmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır.
Kamu hizmeti duyuruları, içerik ve uzunluk açısından ne kadar esnek olursa, yayın kuruluşunun
bunları yerleştirmesi de o kadar kolay olur.

Yazım Tarzları
Reklam ya da kamu hizmeti duyuruları, dil ve anlatım açısından beğeni toplayacak şekilde
olmalıdır. Yazım tarzı, izleyiciler ya da dinleyiciler için heyecan verici görsel ya da işitsel öğeleri
içermekle birlikte, izleyici ya da dinleyici için çekici olanla, tiksinti verici ya da rahatsız edici
olan şeyler arasında bir sınır söz konusudur. Sponsorun, tek bir potansiyel müşterinin bile
yabancılaştırılmasını istemeyeceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 17-25 yaş grubuna yönelik bazı
reklamlar, "Yeni Dalga" (New Wave) ya da "yüksek teknoloji" (high tech) yaklaşımı kullanırlar:
çılgın, aşırılığa yönelik, yüksek ses düzeyine sahip bu öğelerin müzik kliplerinde başarılı olduğu

belirlenmiştir. Bu tür reklamlar, izleyicileri adiliğin kıyısına getirir, ancak sınırı aşmaz: cinsel
konularla ilgili taş atmalar, fiziksel ya da psikolojik şiddet, argo kullanımı, çıplaklık ya da kısmi
çıplaklıkla ilgili göndermeler, bu konuda verilebilecek bazı örneklerdir.
Mizah, drama, müzik ve diğer teknikler de, izleyici ya da dinleyici kitlesini belirli bir ürün ya da
hizmeti almak üzere ikna etmek için kullanılır. Kullandığınız tüm formatlarda, doğrudan ve yalın
bir tarz kullanın. Eğer reklam ya da kamu hizmeti duyurusunun içten görünmesi gerekiyorsa, o
zaman sunumun, konuşmaya yönelik ve resmi olmayan bir bir tarzda olması gerekir; dolasıyla,
izleyici ya da dinleyiciler, gördüklerine ve dinlediklerine gerçekten inanabilirler. Örneğin, rap
müzik tarzındaki bir reklamda, karakterlerin kullandığı dil, anlamsız ya da karmaşık görünebilir,
ancak duruma uygundur ve hedeflenen yaş grubundaki izleyici ya da dinleyiciler için normaldir.
İzleyici ya da dinleyiciler kendilerini grupla özdeşleştirmektedir. Reklamın televizyon
uyarlamasında, ürün adı sözel olarak ifade edilmese bile, karakterlerin üzerindeki giysilerin
markalarına dikkat çekilerek, reklam gerçekleştirilmektedir.
Metin yazarı, reklamdaki karakterleri, özdeşleştirilebilir hale getirdiği için, sokak dili ya da argo
kullanmak zorunda kalmaz. Aynen bir oyundaki karakterlere uygun diyaloglar yazılması gibi, bu
tür bir diyalog, duruma uygun olduğu sürece, kabul edilebilir. Genel bir değerlendirme yapmak
gerekirse: sözcük kullanımı, düzeyli olmalı ancak renksiz olmamalıdır; dikkat çekmeli, ancak
basmakalıp olmamalıdır; basit ve doğrudan olmalı, ancak boş ya da cahilce olmamalıdır.
Karakterin özelliği aksini gerektirmedikçe, diyalogların dilbilgisi kurallarına uygun olması
gerekir. Belirli güçlü sözcük ve fikirlerde olduğu gibi, eylem bildiren fiiller de çok etkilidir. Eğer
önemli bir noktayı vurgulamak istiyorsanız, bu noktayı farklı sözcük ve biçimlerde tekrar edin.
Bu konudaki istisna, kelimesi kelimesine tekrarın önemli olduğu, slogan ya da tecimsel markadır.
Aynı hizmet ya da ürün için bile, televizyon ile radyo reklamları arasında kesin bir ayrım
olduğunu hatırınızda tutun. Bazı reklam spotları her iki iletişim ortamında kullanılsa da,
televizyon reklamları büyük oranda görselliğe dayanmaktadır.

Yanlış iddialardan, aldatıcı tavsiyelerden ve abartılı ifadelerden kaçının. Etik kaygılar bir yana,
bu tür bir reklamlar, belirli bir izleyici ya da dinleyici kitlesini aldatırken, kitlenin geri kalan
büyük bölümünü de; kendine düşman edecektir. Küçük yayın kuruluşlarında reklamları sunan ve
genellikle de bunun için gerekli zamanı oluşturan DJ ya da sunuculara, ölçüsüz iddialarda
bulunmaları konusunda baskı gelebilmektedir.
Teknikler
Reklam ve kamu hizmeti duyurularının yazım biçimleri arasında önemli farklılıklar yoktur.
İzleyici ya da dinleyici analizi, ürün ya da hizmeti tanıma, izleyici ya da okuyucuların istek ve
ijtiyaçlarına hitap etme ve formatlar aynıdır. Hatırda tutukması gereken en önemli farklılık,

reklamların para karşılığında bir ürün ya da hizmet satması, kamu hizmeti duyurularının ise bir
fikir ya da eyleme yönelik satış yapmasıdır.

Başarılı bir yazım için teknik, yetenek ve çok çalışmaktan daha fazlası gerekir. Doyle Dana
Bernbach (DDB) reklam ajansı için ödül kazanan bir Volkwagen reklamı yapan Roy Grace'e
göre, reklamcılığın % 50'si işi yapmak, % 50'si ise uğruna savaşmak üzere yarattığınız şeye
yeterince inanmak ve onu mali ilerden sorumlu yöneticiye satmaktır. DDB'nin kreatif müdürü
olan Robert Stevenson, reklam yazarları için şu önerilerde bulunmaktadır:
1. Yapılan reklam, doğrudan ürüne yönelik olmalıdır.
2. Sattığınız şeye sahip çıkma disiplininiz varsa ve onu açık yüreklilikle satabilirseniz,
savaşı yarı yarına kazanmışsınız demektir.
3. Yetenek, içgüdü ve çalışkanlık yoksa, reklam yeterince iyi değil demektir. En yaratıcı
kişiler, bu özellikleri işlerine yansıtabilenlerdir.
4. Disiplin her şeyden önce gelir. Dikkat çekici olma, sıcak, insani, gerçek yaşama benzer,
eğlenceli vb. özellikler ancak bundan sonra gelir.
5. İşte size bir test: Eğer bir reklamı izliyor ve parlaklığı karşısında hayranlık
duyuyorsanız, ürünü bu reklamın dışına çıkarmaya çalışın. Eğer reklamı hala beğeniyorsanız, bu
reklam iyi değildir demektir. Reklamınızı değil, ürününüzü ilginç hale getirmeye çalışın.

Reklam İşlerinden Örnekler: Nokta Çelik’in portfolyosundan alınmıştır.

Basın ilanı / Müşteri: Ağaoğlu / Ajans: Art Grup

Uygulamalar
1. Reklam duyurularına farklı örnekler veriniz ve tekniklerini anlatınız.

Uygulama Soruları
1. Reklam duyurusu nasıl yapılır?
2. Kamu hizmetine yönelik duyurularda hangi unsurlar önemlidir?
3. Reklam yazım tekniklerinde anlamsal ve dilbilgisel olarak nelere dikkat edilmelidir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yazım tarzları, yazım teknikleri ve kamu hizmeti yazım tarzları ele alınmıştır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi stratejik açıdan kurumların ürününü ve kendisini tutundurmak için
yararlanabileceği

halkla

ilişkiler

programına

karar

vermeden

önce

düşünülmesi

gerekenlerden değildir?
a) Uzun vadede amaçlar nelerdir?
b) Kısa vadede amaçlar nelerdir?
c) Kurum hakkında kimler bilgi sahibi olmalıdır?
d) Program istenen hedeflere ulaşmak için etkili mi?
e) İsteklerin gerçekleştirilmesi için yeterli mali kaynak var mı?
2. Aşağıda verilen ifade hangi halkla ilişkiler aracını tanımıdır?
Bir kurum ya da kişi ile ilgili haberlerin medya kanalıyla herhangi bir bedel
ödemeden yayınlanarak hedef kitleye ulaştırılmasıdır. Ucuzdur, geniş kitlelere
ulaşabilir, güvenilir bulunur. Bu nedenle oldukça sık kullanılır. Ancak bu medya
kontrol edilemediği için, ayrılan süre ve yer kontrol edilemez,
a) Duyuru
b) Reklam
c) Fuar
d) Makale
e) Editöre mektup
3. Yardım kurumlarının bağış toplama faaliyetleri büyük oranda doğrudan postalama ile yapılır.
Doğal olarak mektubun amacı, cevap -bağış- alabilmektir. Aşağıdaki öğelerden hangisi bağış
toplama amacıyla mektup yazacakların bilmesi gerekenlerden bir değildir?
a. Dikkat çekici bir başlık kullanın.
b. Bu başlığın ardından, yapılacak bağışın getireceği yararları ifade eden bir giriş
ifadesi oluşturun.
c. Yardım kurumunun amaç ve hedeflerini açık bir biçimde tanımlayın.

d. Yardımdan faydalanan bir çocuk ya da aile örneğini vererek, insanlık boyutunu ön
plana çıkarın.
e. Güvenilir kişilerin onay ve tavsiyelerini kullanmaktan kaçının.

4.

Amerikan Ulusal Reklamcılar ve Yayıncılar Bilgi Bürosu (American National Advertisers
and Publishers Information Bureau), halkla ilişkiler reklamcılığının farkını ortaya koyan bazı
nitelikler önermektedirler. Bu önerilerden yanlış olanı bulunuz.
a. Şirketin politikalarına, işlevine, olanaklarına, hedeflerine, ideallerine ve
standartlarına yönelik olarak kamuyu eğitmeli ya da bilgilendirmelidir.
b. Şirketin yönetim konusundaki yeterliliği, bilimsel bilgi birikimi, üretim becerileri,
teknolojik anlamdaki ilerlemesi, sosyal gelişim ve kamu yararına olan katkılarını
vurgulayarak şirket hakkında olumlu düşünce iklimi yaratmalıdır.
c. Şirketin hisse senetlerinin kalitesini, yatırım teşvik edecek şekilde arttırmalı ya da
şirketin mali yapısını geliştirmelidir.
d. Şirketin reklamda iletilmek istediği mesajlar, tüketicinin ihtiyaçlarından
bağımsız olarak düşünülmelidir.
e. Üniversiteden yakın zaman önce mezun olmuş ya da belirli becerilere sahip
kişileri cezbedecek şekilde, çalışılacak iyi bir yer olarak şirketin satışını
yapmalıdır.

5. Aşağıda verilmiş olan öğelerden, reklamcılığın avantajlarına yönelik olmayanı bulunuz.
a) İzleyici-Dinleyici-Okuyucu Seçimi
b) Zayıf Savunma Stratejisi
c) Mesaj Kontrolü
d) Etki
e) Zamanlama
6. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse: sözcük kullanımı, düzeyli olmalı ancak renksiz
olmamalıdır; dikkat çekmeli, ancak basmakalıp olmamalıdır; basit ve doğrudan olmalı, ancak boş
ya da cahilce olmamalıdır.

Doğru ( x )

Yanlış ( )

7. Logos ilkesini ikna tekniği olarak kullanan bir reklam, tüketicide belirli bir duygusal tepki
yaratmayı amaçlar. Bu duygu, mutluluk veya heyecan gibi olumlu bir duygu olabilir: Coca
Cola'nın sevgi ve mutluluğu öne çıkaran reklamları gibi. Veya, "yanlış" ürün kullanmaktan dolayı
ortaya çıkan olumsuz duygular kullanılabilir: X yatağı tercih etmediğiniz için sırtınızın
ağrıdığından bahseden bir reklam gibi. Reklamın senaryosuna ve amacına göre, her tür duygusal
tepki amaçlanabilir.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

8.Reklamda kullanılan ikna teknikleri ethos, pathos ve logostur.
Doğru (x )

Yanlış ( )

9.Sürü Psikolojisi: Reklamda, bir şeyi herkes yaptığı için veya bir ürünü herkes kullandığı için
tüketicinin o ürünü kullanması gerektiği ifade edilir. Tüketiciler, çoğunluğa uymak için ürünü
satın alırlar. Veya "Herkes kullanıyorsa demek ki bu iyi bir ürün" algısı oluşur.
Doğru

(x )

Yanlış ( )

10. Reklam halkla ilişkilere göre daha güvenilir bulunmaktadır.
Doğru

( )

Yanlış ( x )

Daha fazlası için: Reklamda İkna Teknikleri http://www.reklam.com.tr/reklam-yazilari/reklamdaikna-teknikleri/433#ixzz55yBpeR2B
Test

Daha fazlası için: Reklamda İkna Teknikleri http://www.reklam.com.tr/reklam-yazilari/reklamdaikna-teknikleri/433#ixzz55yA8uPnt

9. REKLAM SLOGANLARI VE TÜKETİCİ ZİHNİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çeşitli reklam sloganları bağlamında özgün ve devingen dil kullanımları, tüketiciyi
etkileyen yöntemler incelenecek ve bunlara örnekler verilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklamlarda devingen dil kullanımına örnek veriniz.
2. Reklamlarda özgün dil kullanımına örnek veriniz.
3. Reklam sloganı yazarken sözcük oyunları nasıl yapılmaktadır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çeşitli reklam sloganları

Reklam sloganı yazma,

Konu ile ilgili okumalar

bağlamında özgün ve

farklı reklam yazım

yapılacak.

devingen dil kullanımları,

tekniklerini öğrenme

tüketiciyi etkileyen

gerçekleşecektir.

yöntemler incelenecek ve
bunlara örnekler verilecektir.

Anahtar Kavramlar
Vizyon: Uzak görüşlülük, geniş görüşlülük, uz görü. İleride olmak istediğimiz yer ya da
durum.
Misyon: Görev, sorumluluk.
Slogan: bir grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan
bir deyiş veya sözcük topluluğuna verilen isimdir. Slogan sözcüğünün diğer bir adı
da mottodur.
Deyiş: Sözlü ya da yazılı bir metne ayırıcı nitelik kazandıran özellikler, üslup. Halk
yazınında hece ölçüsüyle

söylenmiş

şiirlerin

genel

adı,

halk

koşuğu.

GİRİŞ
Bu bölümde çeşitli reklam sloganları bağlamında özgün ve devingen dil kullanımları, tüketiciyi
etkileyen yöntemler incelenecek ve bunlara örnekler verilecektir.

Reklam Sloganları
Pazarlama karmasının ve markalama sürecinin bir parçası olan reklam, ürün ile onun yinelenen
sunumunu inşa eden iletişimin oluşturulmasını sağlamaktır. Reklam, alıcıları sürekli olarak satın
almaya ve kullanmaya güdülemektedir. Kullanıcıları, reklamı yapılan malın kullandıkları
markalardan daha iyi olduğuna ikna etmeye çalışan reklam, ayrıca markanın ulaşabileceği yerleri
belirtmektedir (White, 1993:12-14). Doğrudan kar elde etme amaçlı reklam, ürünü ve ürünün
yüklendiği tüm değerleri de satışa sunar. Ürün ile yaratılan markanın imajı ve yansıttığı yaşam
değerleri, tüketicilerin yaşam değerlerine de yansımaktadır. Böylece, reklam ürün ile kullanıcı
arasında özdeşleşme yaratmaktadır.
Reklamın idealize edilmiş söylen ve hayal evreninde yer alan tüm unsurlar, var olan toplumsal
oluşumun kodları kullanılarak tasarlanan üst gerçeklik imgeleridirler. Özellikle hem nesne simge hem anlam üreticisi olarak televizyonun medyanın toplumsal ağırlığı içinde etkisini hızla
arttırabilen reklam, tüketici nezdinde malların elde ediliş süreçlerinde, hayal edildiği bir
soyutlama evreni kurar. Bu düşlem ortamı bir yandan iletilerin göstermeyi amaçlamış oldukları
ideal bir dünyanın, diğer yandan yeni anlamlar yüklendikleri gerçek dünyanın görünümlerini
içerir. Birincisi malların sonsuzluğu, dolayısıyla düşlerin sonsuzluğunun içine sığınıp varlığını
koruyabilirken, ikincisi gündelik yaşamın aşındırıcılığına maruz kalır (Silverstone, 1994:125)
Reklamın, yaşam biçimlerini ve alışkanlıkları değiştirmede ya da benimsetmede en etkili güce
sahip olduğu düşünülmüştür. Reklam medya üzerinde egemenlik kurar, popüler standartları
şekillendirmede geniş bir güce sahiptir ve toplumsal denetim uygulayabilen az sayıdaki
kurumdan biridir. Reklamlarda gösterilenler her zaman için gerçek dünyanın temsilleri değildir.
Reklamlarda kullanılan öğeler, reklam metniyle somutlaştırır. Reklam iletisi sözel ve görüntüsel
öğelerin bileşimi ile ortaya çıkar. Reklam metni simgeler, resimler, markalar ve bütün görsel
öğelerle birlikte ses ve müzik öğelerini de içerir. Dolayısıyla, bu öğelerin yanı sıra, reklamlarda
kullanılan sloganlar, replikler, sözcükler ya da sözcük öbekleri ön plana çıkmakta, gerisinde
diğer öğeleri daha edil-genleştirmektedir. Örneğin, 'tamamen duygusal,' 'eğitim şart' replikleri
gösterilebilir. "Reklam metninin amaçları, izleyicinin ilgisini çekmek, haber vermek, gerekli
bütün bilgileri anlaşılır ve inanılır bir dille anlatmak ve tüketicileri ürünü satın alma eylemine
yöneltmek şeklinde özetlenebilir. Reklamda kullanılan sloganlar ise kurumsal kimlik
yaratmak amacıyla kullanılır" (Özdemir, 1999: 160). Reklamlar, tüketim kültürünün bireyi her
alanda tüketiciye dönüştürme eğiliminin bir sonucu olarak metalaştırmaktadır. Reklam

aracılığıyla tüketiciye dönüşen bireyin belleğinde, reklam sloganı ya da reklamda kullanılan
dil, kullanım tarzı ile yer eder. Günümüz ulusal televizyon, gazete ve dergilerinde yer alan
reklamlardan derlenen sloganların, Türk insanının marka algılamasında oynadığı rol araştırılacaktır. Reklam dilindeki yeni kullanımlarla, tüketicinin ilgisi çekilerek, ürünle birlikte slogan da
tüketilmeye başlanmıştır.
Örnek: "Tamamen duygusal" gibi. Bu tarz kullanımlar, yaşantının her alanında kullanılır ve
tüketilir olmuştur.
Reklamların alındığı kaynaklar: Türk televizyon kanalları, Türk ulusal gazeteleri ve dergileri.

Televizyon kanalları: TRT1, TRT2, ato, NTV, Haber Türk, Shoıv, Samanyolu, Kanal a. Kanal D,
tv8, CNN Türk
Gazeteler: Sabah, Hürriyet, Milliyet, Posta
Reklamlar gündelik yaşantının bir parçası haline gelmiştir. Reklamlarda kullanılan ünlüler,
oyuncular kimi zaman reklamı yapılan üründen fazla ses getirmekte; reklamlardaki espriler
insanlar arasında sohbet konusu olmakta, gazetelerde reklamlarla ilgili yazılar
yazılmaktadır. Reklamlarda dilin kullanım şeklî de hayatımızı değiştirecek hale gelmiştir.
Öyle ki insanlar bir reklamda duydukları konuşma tarzını taklit edebilmektedirler.
Dolayısıyla kullanılan dil açısından reklamları incelemek popüler kültürü anlamak açısından
faydalı olabilir. Reklamın sonunda, reklamı yapılan marka ve ürünün tüketiciye sunduğu
değeri anlatan sloganlar, toplumsal bellekte edindikleri yer açısından incelemeye değer
sayılabilir. Dil, kültürel temsilin, dııyular aracılığı ile algıladığımız imge sistemleri içinde
birincil konumda bulunmaktadır. Bir imge sistemi olarak, dil, öncelikle sözel, daha sonra da
görsel kodlarla ifade edilmekte ve algılanmaktadır. Diğer görsel kodlar da kültürün
oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.
Bireyler dil ile adeta oynamakladır. Onu şekillendirmekle, istismar etmekte, keşfetmekte,
ona çeşitli aksanlar vermekte ve onunla şarkı söylemektedir. O nedenle, dil gerçeklen
iletişim bilincini yapılandırırken, ve ortak anlam alanları oluşturarak kültürleri bir araya
getiren bir yapıştırıcı işlevi görürken, düşünceyi ya da davranışı belirlemez. Dil, kültürün
yapılandırılması ve yapısının bozulmasını sağlayan bir kaynaktır (Lull, 2000:139).

AMAÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada ülkemizde yayınlanmış veya yayınlanmakta olan reklam sloganlarında,
repliklerinde, sözcük ya da sözcük öbeklerinde dil kullanımı incelenecektir. Ulaştığımız ve
seçime aldığımız reklam sloganları, replikleri, sözcük ya da sözcük Öbekleri dilsel bağlamda
iletişim düzleminde yer alan anlam düzlemi boyutunda çözüleme alanına da alınacaktır. Bu
çalışma ile reklamlarda dil kullanımının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymayı
amaçlamaktayız. Bu amacımıza ulaşabilmemiz için dil değişkenlerinden yola çıkarak anlam
düzleminin dural düzlemi değil, devingen düzlemi (Söz Oyunları: 'benzetme, eğretileme,
düzdeğişmece,' Deyimler, Atasözleri, Özdeyişler, Argo Sözcükler, Anlam Belirsizliği, Çok
Anlamlılık, Eş Adlılık, Eş Anlamlılık, Düz Anlam, Yan Anlam, Seslerim / Eş Seslilik, Anlam
Daralması) üzerinde durulacak ve bu kategorilere göre tasnifleme yapılacaktır. Bu
tasnifleme 15 ana başlık altında gerçekleştirilecektir: 1) Popüler Kültürün Ürettiği Sözcükler.
2) Kalıplaşmış Sözcükler. 3) Argo Sözcükler. 4) Pekiştirilmiş Sözcükler. 5) Yinelenen Sözcükler. 6) Ünlem ile Oluşturulan Sözcükler. 7) Bileşik Sözcükler. 8) Ses Taklidi Sözcükler. 9) Eş
Anlamlılık. 10) Deyimsellesin i ş Kullanımlar. 11) Adların iyelik Eki Alması ile Oluşan
Sözcükler. 12) Sözcük Türetme ile Oluşan Sözcükler. 13) Yapısı ve Anlamı Değişen
Sözcükler. 14) Anlamı Değişen Sözcükler. 15) Söz Oyunları (Çomak, 2003: 177-189).
İncelemede dikkat edilecek unsurlar, reklam sloganlarında konuşma dilinin kullanılması,
emir kipinin kullanılması, reklamı yapılan markanın cümlenin öğesi olarak sloganda
bulunmasıdır.

Buradan hareketle sloganlarında 'ben' diyen markalarla 'sen' diyen markalan, ismini
zikreden ve etmeyen markalan karşılaştırmak mümkün olacaktır. Buna göre, Türk
insanının marka algılamasında reklam sloganlarının nasıl bir pay sahibi olduğu hakkında bir
önermede bulunma olanağı elde edebiliriz. Çalışmamızda toplanan veriler iki grup halinde
(1. Reklamlarda Devinden Dil Kullanımları, 2. Reklamlarda Özgün Dil Kullanımları: a) emir
kipleri, b) konuşma ve argoya ait deyimler, c) markanın adının yer aldığı sloganlar) incelenerek, amacımız doğrultusunda değerlendirilecektir.

BULGULAR
Reklamlarda Devingen Dil Kullanımları
Popüler Kültürün Ürettiği Sözcükler.
-"bir kilim yeter sevgilim"

-"delikanlı kızlar, Molped kullanır"
-"hayatın bir tık önünde"

E-kolay Net

-"ateş seni çağırıyoo" Burger King
-"alsak alsak bedavaya ne alsak" Bonus Card
-"hayatın tadı" Coca Cola
-"genç işi" Sanino
"çok oluyoruz, çok güzel oluyoruz" Mavi Jeans
-"hizmette sınır yoktur" Yapı Kredi
-"ışığını yansıt" Coca Cola Light
-"iyi bak kendine" Danone
-"tamamen duygusal" Telsim
-"eğitim şart" Doritos
-"siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?" Luna
-"nazar etme n'olur, çiğne senin de olur" Nazar sakızları
-"Abi süper ya" Telsim-cep
Kalıplaşmış Sözcükler.
-"aç kapa, aç kapa" Artema
-"güç kontrol altında" Audi
-"kışkırtır!" Slazenger"
-"kıskananlar çatlasın" Doritos Ala Turca
-"bira bu kapağın altındadır" Efes Pilsen
-"mutlu et kendini" Eti Brownie

-"bunu yapsa yapsa Polisan yapar"
-"yıka ve çık" Rejoice
-"iyi bak kendine" Danone
-"tamamen duygusal" Telsim
-"eğitim şart" Doritos
-"başka bir arzunuz?" Garanti Bankası
Argo Sözcükler.
-"ağzı olan konuşuyo" BP
-"aganigi naganigi" Fiskobirlik
-"zaplayın, dijitale zıplayın" Digitürk
-"gol yemem. Sörf, tabi ki yerim" Saray Sörf
-"Erkek adama hikaye gerisi" Arko
-"meyveler gaza geldi" Akmina
-"kalite kallavi, fiyat cüz'i, sapına kadar Derby"
Pekiştirilmiş Sözcükler.
Yinelenen Sözcükler.
-"aç kapa, aç kapa" Artema
-"aşk bile bile tutsaklıktır" Privacy
-"dök dök yet" Tat Ketçap
-"Mintaxla canım, Mintaxla"
-"yaşasın yemek yemek" Sana
-"ton, ton ton, Dardanel ton"
Ünlem ile Oluşturulan Sözcükler.
-"Eee Selpak, başka Selpak!"
"kışkırtır!" Slazenger

-"Magnumsa eğer, her şeye değer!"
-"Artık benim de bir yoğurdum var!" Sütaş-Babymix
-"Serin yolculuğun keyfine varın!" Nilüfer Turizm
-"Kartlı, kartsız herkese!" Demirdöküm
Bileşik Sözcükler.
-"açık sarı - Ona"
-"sevgi kadar yararlı, Eti Cici bebe"
-"genç Pamukbank iyi bankadır.
-"Büyükşehir çalışıyor"
Ses Taklidi Sözcükler.
-"aganigi naganigi - Fiskobirlik"
-"çakar çakmaz çakan çakmak - Tokai"
-"önce hüplet, sonra gümlet – Capri Sun"
Eş - Karşıt Anlamlılık.
-"hayal tadında gerçek, Halley"
-"Alo, lekelere düşman, çamaşıra dost"
-"çakar çakmaz çakan çakmak" Tokai
-"çamaşırdır kirlenir, Omo ile temizlenir"
Deyimselleşmiş Kullanımlar.
-"çamaşırdır kirlenir, Omo ile temizlenir"
-"önce güneş, hava, su...sonra bol gıda gelir; akşama babacığım, unutma Ülker getir"
Adların İyelik Eki Alması ile Oluşan Sözcükler.
-"babam öyle diyo" Tempra
-"Mintaxla canım, Mintaxla"

Sözcük Türetme ile Oluşan Sözcükler.
-"Vernel'leyin, yumuşacık olsun, Vernel'leyin mis gibi koksun"

Yapısı ve Anlamı Değişen Sözcükler.
-"Gerçekler zamanla anlaşılır" Zaman
Anlamı Değişen Sözcükler.
-"Sabah olmadan sabah olmaz" -"gelecek de bir gün gelecek" Anadolu Hayat
-"istikbalde yaşanacak çok şey var" İstikbal"
-"bu kentte mutluluk var" Kent -"büyükşehir çalışıyor" --"Tadelle, Türkiye bu tadı
seviyor" -"yaşasın yemek yemek" Sana -"çay budur" Doğuş Çay
Söz Oyunları
-"on yüz milyon baloncuk yuttum"
-"önce hüplet, sonra gümlet" Capri Sun
-"de bana de bana, Kanal D bana"
-"bir bilmecem var çocuklar
haydi sor, sor
çayda kahvaltıda yenir
acaba nedir, nedir?
Bisküvi denince akla
Tamam şimdi bulduk, Eti, Eti, Eti!"
-"Pimapen, başka penle karıştırmayın lütfen"
-"nazar etme n'olur, çiğne senin de olur" Nazar sakızları
-"yeni stil o, Fiat Stilo"
-"zaplayın, dijitale zıplayın" Digitürk
-"bira keyfine "ICE" Devri" Efes

-"her dem Deren" Deren Çay

Reklamlarda Özgün Dil Kullanımları
Kitle iletişim araçları tüketimi güdülemeye ve bireyleri manipüle etmeye odaklanmıştır. Bunun
gerçekleşmesinde meta göstergeleri etkin araçlardır. Popüler kültüre uygun olarak
anlamlandırılmış meta göstergeleri, reklamlarda değerlerin ve ideolojilerin yeniden üretimini
gerçekleştirmektedir. Reklamlarda tüketim, değer üretimi ile güdülenmektedir. Reklamcılar,
ürünlerini
satabilmek
için
amacıyla
ortaya
koydukları
stratejileri,
toplumun

içinde bulunduğu değer ve davranış biçimlerine göre oluşturmaktadırlar. Böylelikle, bir yandan
toplumsal gruplar ve ilişkilerden etkilenirken, bir yandan da toplumun davranış ve değer
yargılarına etkide bulunmaktadırlar. Çünkü reklamlar, ideolojiyi yeniden üreten devletin
kullandığı kitle iletişim araçlarının popüler kültür ürünleridir. Burada önemli olan konu,
reklamın topluma göre, ne şekilde biçimlendiği değil, reklamda kullanılan meta kapsamında
oluşan değer yargılarının ve kavramlaştırmaların toplumsal grupları ve bireyleri ne şekilde
biçimlendirdiğidir. "Bu doğrultuda reklam; tüketicinin bir markayı, istenilen şekilde algılaması,
bir ürüne ihtiyaç duyması, markanın firmanın belirlediği hedefler doğrultusunda tanıması
amacıyla marka kimliği ve değerini aktaran olgu olarak tanımlanabilmektedir" (Karpat, 2000:
212).
Ürün, hedef kitlesinin zihninde, kendine özgü sembollere bağlı olarak kalıcılık kazanmaktadır.
Bu sembollerin en önemlilerinden biri slogandır. Reklamın içerdiği düşünceyi özetleyen slogan,
reklamın akılda kalıcı bir başlığından ya da ilgi çekici bir cümlesinden oluşturulabilir. Reklamın
ortaya koyduğu düşüncenin zihinde kalmasını sağlar.
Reklam etkilerinin oluşabilmesi için tüketicinin reklam mesajına maruz bırakılmış olması
gerekmektedir. Bir reklama maruz kalma, yani reklamı görme fırsatı (OTS), tüketicinin kendim
bir ya da çok sayıda duyusunun uyarılabileceği bir şekilde, reklam etki alanında buluverdiği
gerçeğini yansıtır. Reklama gerçekten maruz kalış ise, duyuların ilan ya da reklamlarla
karşılaşmış ya da karşılaşmamış olmasına bağlı olacaktır (Franzen ve Goessens, 2005: 37).
Bir reklamla karşılaşma anından itibaren bireyin zihninde bir tepki oluşur. Önceleri
bu duyusal algılama şeklindedir. İnsan zihni farkında olmadan çevresini sürekli tarar. Bu dikkat
öncesi süreçte, sözcükler, semboller ve sesleri ayırt ederek, onları kodlamak için duyusal
belleğimizi kullanırız. Burada algılanan uyanlar duyusal bellekte çok kısa bir süre için
depolanırlar. Buna bilinçsiz algılama denir. Bundan sonraki aşama ise, bilinçli algılamadır. Bu
istençli bir odaklanmayla duyusal algılama işlemidir. Pek çok reklam yalnızca birincil dikkati
yani bilinçsiz algılamayı çeker.
Bireyin reklamla karşılaştığında oluşan ilksel tepkileri, birinci duygular ve özel hislerdir. Bunun
yanı sıra, bütünsel etki ise, çoğunlukla reklam, ürün, marka gibi olgulara yönelik genel tutuma
ilişkindir. Sloganlar, reklamın ve markanın bilinirliğini sağlar. Marka adı tüketicinin zihninde
marka tercihi yaratır. Markanın akılda kalıcılığı, reklamın kullandığı sloganın akılda kalıcılığına
bağlıdır. Sloganların televizyonlardaki kullanımları daha etkilidir. Çünkü burada görsellik ve ses
bir arada bulunmaktadır. Bu da reklamın ve markanın hatırlanırlığını arttırır. Sloganların hedef
kitle üzerinde etkisini arttırabilmesi için bazı ilkeleri vardır. Sloganlar kısa olmalıdır, anlaşılır
olmalı, olumsuz anlamlar içermemelidir. Sloganlar, yüklemli ve yüklemsiz cümlelerden ve
bazen de soru cümlelerinden de oluşabilir. Cümlede ürünü pekiştiren sıfatlar kullanılabilir.
Karmaşık ve söylenmesi zor kelimeler kullanılmamalıdır. Ayrıca sloganlarda kelime oyunları
kullanılabilir, bu hedef kitle üzerinde olumlu bir etki yaratır.

Slogan yazımında diğer bir önemli unsur da dilin kullanımıdır. Reklam izleyicileri sosyal,
ekonomik ve kültürel açıdan farklıdırlar. O yüzden kullandığı her hedef kitleyi içerir konumda
olmalıdır. Bir sloganın doğru ve etkili olması için taşıması ve taşımaması gereken belirli
özellikler vardır. Bunlar kısaca:

"Anımsanabilir olmalı, markayı hatırlatmalı, anahtar yarar içermeli, markayı farklılaştır-mah,
marka için pozitif duygular vermeli, markanın kişiliğim yansıtmalı, stratejik olmalı, mücadeleci
ve kampanyaya uygun olmalı, rekabetçi, orijinal, yalın, düzgün, inanılır, markaya satmaya
yardımcı olmalıdır" (Foster'den aktaran: Çorapçı, 2005).
Marka ile tüketici arasında kurulan ilişki önemlidir.. Evrensel gereksinimler duygusal eğilimlerle
bağlantılıdır. Bu duygulanımlar marka elemanları olan görüntü, tonlama, kullanılan dil, şekil,
dizayn ve kullanılan kanallarla yaratılır. Anlamlandırma yöntemi olarak reklamlar toplumsal ve
kültürel oluşumları etkiler. Tüketim alışkanlıklarını biçimlendiren kültür, tüketici davranışlarını
etkileyen sosyo kültürel bir unsurdur. Baudrillard'a göre, tüketim toplumunun mutlak
göndergesi olarak mutluluk kurtuluşun eş değerlisidir. Toplumsal ve tarihsel olarak mutluluk
söyleninin, eşitlik söylenini canlandıran söylen olması nedeni ile mutluluk kavramının ideolojik
yönü oluşur (Baudrillard, 2004: 51). Reklamlarda, kişisel arzular, eğlence, toplumda kabul
görme, başarı, hakimiyeti üstünlük, aidiyet, ilgi duymak, insani değerler, değer vermek ve
başkaları hakkında iyi şeyler hissetmek, kendine güvenmek, sevilmek ve prestij kazanmak gibi
bu tür duyguları deneyimlemek aracılığıyla marka bir duyguyla anlatılır. Bu bizim için markanın
uygunluğunu arttırarak markayı bizim içimizde zaten var olan bir duyguya bağlar.
Lefebvre, gündelik yaşamın ve gündelik yaşamdaki davranışların reklam yoluyla giderek daha
çok baskı altına alındığını ve bizlerin daha önceden sembollerden göstergelere doğru
yaptığımız değişim yerine, şimdi artık işaretlerin göstergelerin yerini aldığını
vurgulamaktadır. "Buna göre, semantik alanda, sembol ve göstergelerle birlikte işlev görmesine
rağmen, belirtkenin onlardan ayrıldığı nokta, anlamının karşılıklı anlaşmaya dayalı olmasıdır.
Belirtke, davranışı belirler ve onu kontrol eder. Aynı zamanda karşıtlıkları da içerir. Buna ilave
olarak belirtkeler kodlar biçiminde gruplanabilir ve böylelikle yaptırım sistemlerini
oluştururlar. Bu sistemler ve kodlar, bireylerin baskı altına alınması ve manipüle edilmelerini
sağlayan araç işlevi görmektedir. Duyuların baskının nesnesi olması ve gündelik yaşamın
koşullandınlması sözkonusudur. Bu belirtkeler, insanların iletişim kurmak için kullandıkları
farklı yollan ya da dilin farklı boyutlarının yerine geçmeye başlamıştır" (Lefebvre, 2005: l ISIM).
Reklam sloganlarında dilin kullanımını incelerken emir kipinin kullanıldığı sloganlar koyu
olarak, konuşma ve argoya ait deyimlerin kullanıldığı sloganları yatık, markanın adının yer
aldığı sloganları ise altı çizik belirtilmiştir.

Aç kapa, aç kapa. Artema
Aşk bile bile tutsaklıktır.BPRIVACY
Açık sarı ONA.
Aganigi naganigi Fiskobirlik
Ağzı olan konuşuyor. BP
ALO, lekelere düşman çamaşıra dost.
Alsak alsak bedavaya ne alsak? Bonus Card
Arçelik. Hayata.
Arçelik demek yenilik demek, yenilik demek
Arçelik demek.
Aria. İletişim sanattır.
Aroma'dan başkasını arama.
Ateş seni çağırıyoo. Burger King.
Ayakkabı Dünyası'nda dünyanın ayakkabısı var.
Aygaz. Hayatın değerini bilir.

Bana derler Sunny, güldürürüm seni.
Başkasını dinleme, kendin dene! Eti VVanted
Biz sözümüzü tutarız. ROC
Banvit. Lezzet güneşi.
Basında güven. Milliyet.
Başka bir arzunuz? Garanti Bankası.
Bana göre süt, onlara göre çikolata! Da n on e
Danette.
Bence BMC
BEKO. Bir dünya markası.
Bir kilim yeter sevgilim! KİLİM MOBİLYA
Bira bu kapağın altındadır. Efes Pilsen
Braun. Fark yaratan tasanm.
Bu Kent'te mutluluk var. KENT.
Bu terlik, tam benlik! TVVIGY
Bundan sonra heer şye ksuurlu görnüceeek.
FOCUS C-MAX
Büyükşehir çalışıyor. İstanbul Büyükşehir
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Belediyesi.
VICHY Cildinizin sağlık kaynağı
Çakar çakmaz çakan çakmak.TOKAİ
Çamaşır suyundan çok daha öte. KOSLA
Çamaşırdır kirlenir, OMO'yla temizlenir.
Çay budur. Doğuş Çay
Çişimi yapjyom, çişimi yapıyom, popom
kuru kahyo. ÇAN BEBE
Çok oluyoruz. MAVİ JEANS
Çok güzel oluyoruz. MAVİ JEANS
Çünkü

tüm

lastikler

aynı

değildir.

GOODYEAR
Çünkü yollar sürprizlerle dolu. LASSA
Daha fazlasını iste. PEPSİ
Daha kuru, daha temiz, daha güvenli. ORKÎD
Dehana, De bana... KANAL D bana
Delikanlı kızlar MOLPED kullanır.
Doğal lezzet SÜT AŞ
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Dök dök ye. TAT KETÇAP
Dünyaya bakın. LASSA'yi göreceksiniz.
Dünyayı evinize getirir. DİGİTÜRK
Eee...SeIpak başka. SELPAK
Ege'nin hakiki zeytinyağı..TARİŞ
En güzel boya FİLLİ BOYA ...Caparol Alpina Max
Erkek adama hikaye gerisi... ARKO
Erkek için en iyisi GİLLETTE
Evdeki huzur, zenginlik budur. ANADOLU SİGORTA
Evinizi bütünleyen güzellik. TAÇ PERDE
Farkı fiyatı. ABC
Farkı tadında. Alevde ızgara. Burger King
Final'le kazanacaksınız! FİNAL DERSA NELERİ
Genç Pamukbank iyi bankadır.
Genç işi. SANİNO
Gelecek de bir gün gelecek ANADOLU HAYAT
Gerçekler Zamanla anlaşılır ZAMAN
Güç kontrol altında AUDİ
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Güvenle içiniz KRİSTAL KOLA
Gol yemem. Sörf tabu ki yerim. SARAY SÖRF
Güzel yaşamak sanattır. BELLONA
Hayat burada.TVS
Hayatın bir tik önünde. E-KOLAY.NET
Hayatın şaşırtan tatları.PİYALE
Hayatınızı kolaylaştırır. MICROSOFT
Hayal tadında gerçek, HALLEY
Hayatın tadı. Coca-Cola
Hayat kadar gerçek. Fuji Film
Hem yumuşak, hem hesaplı. SOLO
Hedef büyük, koşmak gerek! VESTEL
Hem hesaplısı, hem kalitelisi. HALK
Her zaman keşfetmek için bak! ATLAS
Hep bakacaklar. ELİDOR
Her genç kızın rüyası. ZETİNA DİKİŞ MAKİNASI
Hepsinin üstünde COLİN's
Hizmette sınır yoktur. Yapı Kredi
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İlk bilen siz olun. CNN TÜRK
İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey! Susuzluğunu dinle...SPRİTE
Işığını yansıt! COCA-COLA LIGHT
İşin Özü kalitedir DR. OETKER
İyi bak kendine DANONE
İstikbal'de yaşanacak çok şey var.
Kalite kallavi, fiyat cüzi. Sapına kadar DERBY
Kalbinizle dost BECEL
Kahvenin en iyisi NESCAFE
Kalite kontrol altında PROFİLO
Kışkırtır! SLAZENGER
Kıskananlar çatlasın DORİTOS ALATURCA
Kokusunda davet var NESCAFE
Kontrolsüz güç güç değildir. PİRELLİ
LİPTON iyi fikir.
L'oreal.Çünkü ben buna değerim.
Magnumsa eğer, her şeye değer.!
Medyadaki gözünüz AJANS PRESS
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Mc Donald's. İşte bunu seviyorum. Mc Donald's gibisi yok
Meyveler gaza geldi. AKMİNA
Mutlu et kendini ETİ BROWNİ
Mintax la canım mintax la...MİNTAX
Mutfakta bir mi var? LİPTON
Nazar etme n'olur, çiğne senin de olur! Nazar sakızları
Ne varsa sende var TEFAL
Ne varsa piyasada, en ucuzu DİASA'da. DİASA
OLİPS. Annenizin onayladığı şeker.
ON yüz bin milyon baloncuk yuttum. FRUKO
Önce güneş, hava, su...Sonra bol gıda ge-lir.Akşama babacığım...
Unutma ÜLKER getir.
Önce hüplet, sonra gümlet. CAPRİ SUN
Önem taşır... Aras CARGO
Paylaşmanın lezzeti TİKVESLİ
PİMAPEN. Başka penle karıştırmayın lütfen
Profilo. Dayanıklı ev aletleri
REJOİCE. Dokunulası saçlar yaratır.
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RENAULT. Otomobiller yaratır.
SABA çok iyi televizyon.
SABAH olmadan sabah olmaz.
Saçlarınızın güzelliği gözlerinize yansır. DURU ŞAMPUAN
Şampuanınıza

servet

ödemeyin.

İPEK ŞAMPUAN

Sevgi kadar yararlı. ETİ CİCİ BEBE
Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz? LUNA
Söz verdiğimiz gibi YURTİÇİ KARGO
TADELLE. Türkiye bu tadı seviyor.
Tefal. Sen her şeyi düşünürsün.
Tan 10 yıldır TURKCELL Çalışıyor Türkiye Kazanıyor.
Ton ton ton....DARDANEL TON
Türkiye'de internet=SUPERONLİNE
Vernelleyin yumuşacık olsun, Vernelleyin mis gibi koksun
Yapsa yapsa POLİSAN yapar.
Yaşasın Yemek Yemek. SANA
Yıka ve Çık! REJOİCE
Yeni stil o FIAT STİLO
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ZAP'laym dijitale zıplayın DİGİTURK ZAP.
Reklamlarda markaya yönelik yaratılan sloganlar, anahtar kelimeler ve bunların
görsel karşıtları tutarlı olarak kullanılmalı, müşterinin satın alma ve kollanma ile
ilgili deneyimini anlatan öyküyü güçlendirmelidir. Marka kimliği ne kadar
bütünleşik ve tutarlılığa sahip olursa, müşterileri etkileme gücü de o kadar fazla
olur (Moon ve Millison, 2003: 108). Sloganlar, yukarıda bahsedilen kıstaslara göre
sınırlandırıldığında şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İncelenen toplam 137 slogandan
35'inde marka adının geçtiği görülmektedir. Buna göre yaklaşık 4 reklam
sloganının l inde marka adı yer almaktadır. İncelenilen toplam 137 slogandan
19'unda günlük konuşma dili ya da argo kullanılmıştır. Bu da yine yaklaşık olarak
her 7 reklam sloganından l'i etmektedir.
İncelenilen toplam 137 slogandan 17Wsinde emir kipi kullanılmıştır. Buna göre, 8
slogandan l'inde tüketiciye bir şey yapması emredilmiştir. Bu verilerin ışığında
sektörel bir alt sınıflamaya gidilmiştir. Bunu yapaktaki amaç, reklam sloganlarında
dilin kullanımı açısından sektörel bazda genellemelere ulaşmaktır. Farklı alanlarda
üretim yapan ya da hizmet veren markaların yaşamımızda işgal ettiği yerler farklı
olduğundan, bize seslenme biçimleri de farklılık gösterecektir. Bu noktada da söz
konusu farklılıklar bulunmaya çalışılacaktır.
Sloganında Marka adını Kullanan Ürünler
Sloganında kendi adını kullanan 35 marka tespit edilmiş ve bu
markalar sektörel olarak gruplandırılmıştır. Markaya sloganlarında en çok yer
veren firmalar, hızlı tüketim ü-rünlerini üreten firmalardır. Sloganında marka
adını kullanan ürünler ile ilgili 35 slogandan 16'sı hızlı tüketim ürünlerine
aittir. Buna göre marka adını duyduğumuz sloganların yarısında aynı zamanda
hızlı tüketim ürünlerinin isimlerini de duymaktayız. Hızlı tüketim ürünlerini kendi
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içlerinde ayırdığımızda ise, 10 gıda markası ve 6 temizlik ürünleri markası
görülmektedir. Buradan çıkarılacak sonuçlar şunlardır: Hızlı tüketim ürünleri
doğası gereği çabuk ve sürekli tüketilen ürünler olduğundan reklam veren firmalar,
tüketicinin beyninde olabildiğince yer almak için onu sürekli bir mesaj bombardımanı
ile vermektedirler. Burada amaç, tüketimde markanın bilinirliğini arttırarak, marka
tercihi yaratmak ve marka sadakatini korumaktır. Tüketici tarafından algılanan
marka, tüketici gereksinimlerini, duygusal bileşenleriyle bir kişilik sunarak
gidermeyi amaçlar. Bu şekilde markaya bir imaj yaratılarak kişilik ve kimlik
kazandırılmış olur. Tüketici sloganla karşılaştığı her ortamda
ister
istemez
marka ismiyle yüzyüze gelmek durumunda kalacaktır. Burada amaç, markaya
soyut bir anlam katmaktan çok, ismi tüketicinin kafasına kazımaktır. 'Mintaxla
canım Mintaxla' sloganının üzerinden yıllar geçmiş ve ürün piyasadan çoktan
çekilmiş olmasına karşın etkisini yitirmemesi buna bağlanabilir. Marka, tüketicinin
zihninde yaşar, onların satın alma, kullanma deneyimlerinin ve ürün satıcısının
öykülemesine tepkilerinin sonucu oluşur.
Gıda markalarına bakılırsa, bu ürünlerin büyük çoğunluğunun 'abur cubur' dediğimiz, gazlı içecek, şekerleme, cips gibi ürünlerden oluştuğu dikkati çekecektir. Bu ürünler, sağlıklı bir beslenme şeklinin parçası olmadığından reklama ve adların tekrarlanmasına belki de diğer markalardan çok daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Kaldı ki
burada amaç, olmayan bir ihtiyacın yaratılmasıdır.
Temizlik markalarında ise birbiriyle aynı işe yarayan, somut olarak birbirlerinden ayrışmayan ürünlerin tüketicinin zihninde yer kapma yarışında olduğu söylenebilir. Bu
yüzden aynı mintax örneğinde olduğu gibi, tüketicinin marka ile olan aşinalığını en
üst düzeye çıkarmak için sloganda markaya yer verilmektedir. Listenin geri kalan
kısmına bakıldığında dayanıklı tüketim mallarının da ağırlıklı olarak sloganlarında
isimlerini kullandıkları görülür. Bu markaların içinde beyaz eşyadan mobilyaya,
pencere sistemlerinde boyaya kadar, birçok farklı sektör yer almaktadır. Listede dikkat
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çeken diğer ö-nemli sektör ise medyadır. Yukarıdaki listede sloganlarında isimlerini
kullanan 3 marka görülmektedir. Bu da medya kuruluşlarının adeta birer hızlı tüketim
metası haline dönüşmesi ile açıklanabilir.
Sloganlarında Günlük Konuşma Dili/Argo Kullanan Marka ve Ürünler
Sloganlarında üslup olarak konuşma dili ya da argo seçmiş 19
marka yer almaktadır. Bunlar gerek kullanılan kelime ve deyimlerden gerekse
konuşma dilinin yazı diline aktarılması sayesinde bu şekilde sınıflandırılmıştır.
Sloganda günlük konuşma dili ve argo kullanımı en çok, hızlı tüketim mallarına
yönelik markalar tarafından başvurulan bir yöntemdir. Buradaki özellik markaların
gündeme oturma ve magazine! haber değeri yaratma kaygısıdır. Bu da yine, daha çok,
hızlı tüketime yönelik ürünler tarafından izlenen bir stratejidir. Popüler kültürün yarattığı 'star'lar nasıl ki gündemde kalmak için halkın ilgisini çekecek iletişim yollarına
başvuruyorlarsa, aynı yol kitle tüketimini tetiklemek için de kullanılmaktadır.
Gündelik yaşam popüler kültür pratikleri tarafından oluşturulur. Onu tanımlayan en
temel özellik iktidara teslim olmayı reddetmekle birlikte, zayıfın güçsüz kılan sistemin
sağladığı kaynakları kullanmadaki yaratıcılığıdır.Gündelik yaşam kültürü en iyi
şekilde, mücadele ya da düşmanlık eğretilemeleri aracılığıyla betimlenebilir. ...Popüler
hazlar, tabi insanların oluşturduğu toplumsal dayanışmalardan doğarlar; aşağıdan
yukarıdırlar, dolayısıyla kendilerini denetlemeye çalışan iktidarla karşıtlık içinde var
olmak durumundadırlar...Bedenin bazları ve aşırılıkları, sarhoşluk, cinsellik, aylaklık,
toplumsal düzene yönelik tehditler olarak algılandı (Fisk, 1999: 64,96).
Tabloda dikkat çeken başka bir özellik, dayanıklı tüketim malları hanesinde yalnızca
bir adet sloganın bulunuşudur. Dayanıklı tüketim malları tüketicinin satın almadan
önce hızlı tüketim mallarına göre daha çok düşündüğü ve kalite, güven, sağlamlık,
prestij gibi unsurların üzerinde daha fazla durduğu mallardır. Dolayısıyla dayanıklı
tüketim ürünlerinde markaların konuşma dili ve argodan kaçındığı görülmektedir.
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Sloganında Emir Kipi Kullanan Marka ve Ürünler
Sloganlarında tüketiciye emir veren markaları görüyoruz. Bu markaların büyük çoğunluğu yukarıda iki grupta olduğu gibi, yine hızlı tüketim ürünü markalarından oluşmaktadır. İlk sırayı gıda ürünleri, ikinci sırayı temizlik ürünleri almaktadır. Dayanıklı tüketim ürünleri firmaları emir kipi kullanma yoluna pek gitmemektedir. Asıl ilginç olan
ise medya kuruluşlarının sloganlarında gözle görülür biçimde emir kipini kullanmış
olmalarıdır. Bu markalardan 3'ünün televizyon kanalı/platformu markaları olması da
dikkate değer bir noktadır. Biri hariç, gıda markaları tüketiciye 'sen' diye hitap etmektedir. Buradan hareketle, gıda markaları ile tüketici arasında daha yakın bir bağ kurmak
istendiği söylenebilir. Buradaki emir cümlelerine bakıldığında, doğrudan tüketimle
ilgili olmadıkları görülür. Böyle bir yaklaşım, genellikle tüketici tarafından hoş karşılanmayacağı için reklamcılar emir kipini duygusal boyutta kullanmaktadırlar. Eylemlere bakıldığında 'aramak', 'istemek', 'hissetmek', 'mutlu etmek' gibi eylemlerin kullanıldığı görülmektedir. Böylelikle reklamcılar tüketiciye eğer tüketmezse kendini ruhsal
olarak eksik ve mutsuz hissedeceği mesajını vermeye çalışmaktadır. Bu da daha çok bilinç altında etkisini gösteren, yönlendirmeyi, kararsız tüketicileri motive etmeyi
amaçlayan bir yöntemdir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Sloganlar kamuoyunun eğilimini ifade etmede ya da kamuoyu oluşturmada yararlanılan belli bir görüşü, tutumu yansıtan tümceler, anlamlı, kısa çarpıcı sözlerdir.
Sloganlar belli toplumsa, siyasal ilkeleri, çözümleri içeren kısa, çarpıcı, kolay
anımsanan sözcükler ya da tümcelerden oluşur. Kamuoyuna daha çabuk ulaşan bu
tümceler, mesajın kolayca anlaşıla-bilmesini ve aynı zamanda dikkat çekebilmesini
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sağlar. Dolayısıyla siyasi ve ticari reklamcılığın temel kaynaklarını o-luştururlar
(Bektaş, 2000:107).
Reklam markanın zihnimizdeki ilgi düzeyini pekiştirir ve bu etki yeni bir bilginin varlığından bağımsızdır. Görseller, kelimelerle kaynaşarak kelimeleri nasıl yorumlayacağımızı belirler. Sözleri müziğe göre ayarlamak, kelimeler üzerinde kullandığımız zihinsel işlevi etkilemektedir. Bu da reklamın daha çok akılda kalmasını sağlar. "Zihinlerimizin bir reklamı anlamak için nasıl koşullandığı aşağı yukarı şöyle gerçekleşir.
(Sutherland ve Sylvester, 2003:134):
Önce bunun bir reklam olduğunu kabul ederiz. Sonra bunun neyin reklamı olduğunu teşhis etmeye çalışırız. Bunun için tanıdık bir şey ararız. Hafıza adresine u-yan
bir şeyler ararız- hafızamızda zaten mevcut olan bir şeyi ararız. Bu tanıdık hafıza
adresinin yerini bir kez tayin edince, zihinlerimiz bu reklamdan kazanılan yeni
bilgileri, orada saklayabilir.
Bu çalışmanın başında reklam sloganlarını dil açısından inceleme amacıyla ele alınan
kriterler, (marka adının, emir kipinin ve argo/ konuşma dilinin kullanılması) çalışma
sonunda ürün, tüketici ve iletişim üçlüsü hakkında bize önemli ip uçları vermiştir.
Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular göstermektedir ki, reklamlardaki dil kullanımında özellikle popüler kültürün ürettiği sözcükler, kalıplaşmış sözcüler, argo
sözcükler reklamın diğer öğelerim arka planda bırakmakta ve dil ön plana çıkmaktadır.
Dolayısıyla, her 3 kriterde de hızlı tüketim ürünlerine ait reklamlarda "tamamen duygusal," "eğitim şart," "aç kapa aç kapa," "alsak alsak bedavaya ne alsak?," "hizmette
sınır yoktur" gibi dilsel kullanımlar bireylerce zaman ve mekan gözetilmeksizin her
yerde ve her zaman tüketilmekte, yeniden üretilmekte ve ön plana çıktığı görülmektedir. Çalışma boyunca yapılan açıklamalar özetlenecek olursa tüketim kültürünün bireyi
her alanda tüketiciye dönüştürme eğiliminin bir sonucu olan reklamların da başlı
başına birer tüketim metası haline dönüştüğü sonucuna varılabilir. Zira reklamlar da
61

birer düşünsel üründür ve tüketime yöneliktir. Önce reklamın tüketilmesi gerekir ki
ardından reklamı yapılan ürün tercih edilsin. Bu bağlamda reklam sloganı da, özellikle
hızlı tüketim ürünleri sektöründe, tüketicinin kolaylıkla kabul edeceği popüler özellikleri bünyesinde bulundurmaktadır.
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Uygulamalar
1. Reklam sloganlarını farklı üsluplar bağlamında
irdeleyiniz ve örnekler veriniz.
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Uygulama Soruları

1. Reklam sloganı yazınız.
2. Farklı teknikler kullanılarak yazılan reklam
sloganlarını inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çeşitli reklam sloganları bağlamında özgün ve devingen dil kullanımları, tüketiciyi
etkileyen yöntemler incelenmiş ve bunlara örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki öğelerden hangisi halkla ilişkiler reklamcılığının türlerinden
biri değildir?
a) imaj oluşturma
b) yatırımcı ve mali ilişkiler programları
c) kamu hizmeti mesajları
d) duyurular
e) insan haklarını ihlal eden baskıcı rejimlerle mücadele

2.Aşağıdaki boşluğu en doğru şekilde tamamlayan şık
hangisidir?
___________________, sosyal konular hakkında farkındalığı
arttırır ve bir şeyin nasıl yapılmasına ilişkin öneriler getirir.
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a) Toplumun modernleşme yolundan sapması
b) Kamusal hizmete yönelik tanıtımlar
c) Güvenilirlik ve ikna arasındaki ters orantılı ilişki
d) Dengesiz gelir dağılımı
e) Totaliter yönetimlerin elindeki iletişim araçları
3. Destekleme eyleminin, tüm halkla ilişkiler reklamcılığının
bir öğesi olduğu tartışılsa da, "toplumsal içerikli reklam" teriminin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) seçmenleri motive ederek yaşamı etkilemek
üzere tasarlanmış reklamdır
b) eğitim seviyesi düşük olan hedef kitle için
hazırlanmış reklamdır
c) hedef kitlenin analizinin yapılması gerektirmeyen
reklamdır
d) ayrı gruplara üye olan bireylerin mesajları yorumlayarak
bir yargıya varmasını gerektirmeyen reklamdır.
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e) Mesajlar oluşturulurken, bireyin mensubu olduğu grubun
norm ve değerlerinin dikkate alınmasını gerektirmeyen reklamdır.
4. Aşağıdakilerden hangisi basılı reklamları oluşturan
öğelerden biri değildir?
a) başlık
b) metin
c) görsel öğeler
d) kağıt tipi
e) sayfa düzeni
5. Caples’ın reklam başlığı yazma konusundaki önerilerinden
eksik olanı bulunuz:


Alıcı kitlesinin ilgi alanlarını ve çıkarlarını dahil edin.



"başlıyor,"

"duyurulur,"

"yeni,"

"şimdi,"

gibi

sözcükleri kullanarak, başlığa haber havası verin.


___________________________________________

_____
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Başlığı olumlu bir tarzda sunun. "Rakiplerimizin

sunduğu hizmet bizimkiyle boş ölçüşemez" denmek yerine, "Sunduğumuz hizmet
rakiplerimizinkinin ötesindedir" deyin.
a) Yapılan reklamın, her zaman doğrudan ürüne yönelik
olması gerekmez.
b) Sattığınız şeye sahip çıkma disiplininiz yoksa ve onu açık
yüreklilikle satabilirseniz, savaşı yarı yarına kazanmışsınız demektir.
c) Yetenek, içgüdü ve çalışkanlık varsa, reklam yeterince iyi
değil demektir. En yaratıcı kişiler, bu özellikleri işlerine yansıtabilenlerdir.
d) Disiplin, yaratıcılığı engelleyen en önemli faktördür
e) Okuyucunun ilgisini çekmeye ve haber gibi görünmeye
yönelik olmadıkça, nükteli ya da zarif başlıklar kullanmayın.
6. Slogan: bir grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını
genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük topluluğuna verilen isimdir. Slogan
sözcüğünün diğer bir adı da mottodur.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

7. Korku ve mizah önemli reklam çekicilikleridir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )
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8. Reklamlar daha çok sol beyine hitap etmek üzere
kurgulanır.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

9. Emir cümleleri ve olumlu basit cümleler sağ beyine
hitap eder.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

10.Sloganların

bireyler

üzerinde

psikolojik

bulunmaktadır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

10.REKLAMLARDA KULLANILAN KALIPLAR
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etkileri

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bu bölümde

reklam kalıpları incelenecek ve bu kalıplar

bağlamında ödül almış reklamlar incelenecektir.

Bölüm Hakkında ilgi Oluşturan Sorular

1.

Reklam kalıpları hangileridir?

2.

Reklam kalıplarına örnek veriniz.
72

73

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde

edileceği veya geliştirileceği
Reklam

kalıpları
Reklam

kalıpları
Uygulamalar ile

incelenecek ve bu kalıplar
incelenecek
bağlamında
ve b kalıplar
pekiştirilecek.
ödül almış
bağlamında ödül almış
r.

r.
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Anahtar Kavramlar



Bağlam: Bağlantılar bütünü. (herhangi bir olguda)

olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı


Yaratıcılık: Yaratıcılık kelimesi yeniliği, orijinalliği



Kalıp: Tekrar etmeyi çağrıştırmaktadır. Tekrar edilen

anlatır.
de yeni olarak

kabul edilmemektedir. Yaratıcılıktan söz açıldığında kalıpları kırmak,

kalıpların dışına çıkmak gibi ifadeler kullanılır.
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GİRİŞ
Reklam kalıpları incelenecek ve bu kalıplar bağlamında ödül

almış reklamlar

incelenecektir.
Pazarda yer alan diğer rakip markaların reklam ve tanıtım çalışmaları arasından
sıyrılıp, farklılaşıp, iletmek istediğimiz mesajların hedef kitleye ulaşmasını sağlamaya
yardımcı olan yaratıcı çalışmalar doğaldır ki, belli bir stratejiye oturtulmadan, gelişi
güzel, sadece farklı, orijinal ve yaratıcı oldukları için hayata geçirilmezler. Tüm reklam ve
pazarlama iletişimi çabaları mutlaka nihai amaca hizmet etmek üzere genel işletme ve
pazarlama stratejileri ile bağdaşacak şekilde oluşturulmuş stratejiler üzerine kurgulanır. (
Reklam Yazarlığı, Müge Elden, İletişim Yayınları, a.50-57)
Bu bağlamda ele alındığında, reklamda yaratıcı stratejinin
taşıdığı bazı temel özellikler şöyle ifade edilebilir (Schultz, Tannenbaum, 1991: 17):
Kampanyanın amacını ve nasıl bir etkiyi hedeflediğini
belirten bir ifade.
2. Hedef kitlenin tanımı, demografik özellikleri ürün
kullanım özellikleri, psikografikler.
3. Hedef kitleye iletilecek mesajların başlıca ve ikincil
yararları.
4. Duygusal ve rasyonel yönlerin birleştirilmesi.
5. Reklamın stili, tarzı, tonu.
6. Medya planlaması bilgileri, reklamın uzunluğu, diğer
kullanılan medyalar vb.
Sayılan bu özelliklerin yanı sıra reklamda yaratıcı stratejide
iki önemli aşamadan söz etmek mümkündür. Bunlar (Ray, 1982: 206):
1.

1.

Ne Söyleniyor: Tema, özellik, reklamın açıklaması,
mesaj fikri ya da
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Nasıl Söyleniyor: Metin, mesaj, mesaj uygulaması, uygulama ya da kullanılan format.
Reklam ajanslarının yaratıcı birimleri ve kişileri, uygulamada
yaratıcı stratejiyi karşılayan birçok terim kullanır. Bunların başlıcaları fikir (idea), strateji,
tema, metin platformu ve mesaj stratejisi olarak örneklendirilebilir. Yaratıcı stratejinin
farklı adlandırılmalara rağmen temel içeriğini oluşturan yapı, reklamı yapılacak
ürün/marka hakkında neyin nasıl söyleneceği ile ilgili çeşitli kararları içerir. Ne söyleneceği ürün ya da markanın hedef tüketiciye sağlayacağı yararlara ilişkin vaadin
saptanmasıyla, nasıl söyleneceği ise vaadi en iyi sunacak yöntemin belirlenmesiyle
ilgilidir Bu bağlamda yaratıcı strateji, bir reklam ajansında yer alan tüm birimlere
kılavuzluk eden, yol gösteren bir nitelik ve içeriğe sahiptir (Haluk Gürgen'den aktaran
Uztuğ, 2000: 195).
2.

Reklamcılık tarihinde ortaya atılan temel yaratıcı strateji ve
ekoller de bu iki nokta üzerinde oluşmaktadır. Daha ileride detaylı olarak ele alacağımız
gibi bazı reklamcılar neyin söylendiğini, bazıları ise nasıl söylendiğini daha çok
önemsemektedir. Ancak yaratıcı strateji içinde her ikisinin de uyumlu biçimde
hazırlanması gerekmektedir.
Reklamda yaratıcı strateji konusu içinde mesajın yaratıcılığının üzerinde de durulması gerekir. Bunu belirleyen 3 önemli özellik bulunmaktadır.
Bunlar,
1.

2.

İlgi: Reklam, doğru yerde, doğru kişiye, doğru mesajla
ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu amaç sonunda, hedef
kitlede tutum ya da satın alma değişikliğine neden olması gerekmektedir. Fikirler, hedef kitle tarafından
önemli olmalı, bir diğer deyişle hedef kitlenin ilgi alanına girmelidir.
Orijinallik: Reklam mesajı, tuhaf, yeni, beklenmedik ve
olağandışı olduğunda reklamın yaratıcı olduğu düşünülür. Orijinallik de bu kapsam içinde değerlendirilir
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genellikle daha önce hiç kullanılmamış yeni bir fikrin
yaratıcı olduğu varsayılır.
3. Güçlü Etki: Yaratıcı olmada, fikirlerin güçlü bir etkiye
sahip olması gerekmektedir. Güçlü etkiye sahip bir
mesaj, hedef kitlenin ilgisizliğini dağıtacak ve reklam
mesajına ya da ürüne dikkat etmesini sağlayacaktır.
Reklamda yaratıcılıkla ilgili olarak son ve en vurucu düşünceyi Feridun Hürel şöyle ifade etmektedir. "Reklam fikri yeni/farklı mı?
Geçerli/uygulanabilir mi? Yararlı mı? (Buradaki yarar elbette, pazarlama stratejilerinde
belirlenmiş olan amaca uygun olup olmadığı ve kendisinden beklenen görevi yerine
getirip getirmediğiyle ölçülecek) işte bu üç soruya evet diyebiliyorsak yaratıcı bir
reklamla karşı karşıyayız demektir" (Hürel, 2002: 15). Reklam yazarı kavramı İngilizce'de
metin yazan anlamına gelen copywriter kelimesinden gelmektedir. Reklam terimleri
sözlüğünde; metin yazarı ya da reklam yazarı olarak isimlendirilen copywriter, genellikle
üzerinde uzmanlaşılmış bir kavram ve izleğe uyarak reklam metnini hazırlayan ve bir
ajansın yaratıcı bölümünde ya da kendi hesabına çalışan kişi olarak tanımlanmaktadır.
(Der: Melek, 1995: 67’den akt Reklam Yazarlığı, Müge Elden, İletişim Yayınları,
a.50-57)
Eski adıyla metin yazarı şimdiki adıyla reklam yazarı
kavramları arasında gelişen ve değişen reklamcılık anlayışına da paralel olarak bir
farklılaşma yaşanmıştır. Daha önceki yıllarda metin yazarı, reklamda sadece metin
kısmıyla ilgilenmekte görsel tasarım ve diğer öğeler onu ilgilendirmemekteydi.
Hazırlanacak reklam metninde kullanılacak kelimeler ve belirlenecek üslup metin
yazarının göreviydi. Oysa günümüzde ki adıyla reklam yazarı, sadece metin yazı- mıyla
ilgilenmemekte; gerek görsel gerekse metinsel bağlamda reklam çalışmasının temelini
oluşturacak büyük fikri bulan kişi olmaktadır.
Günümüzde reklamcılık anlayışındaki farklılaşmaya bağlı
olarak, gerek basılı reklamlarda, gerekse televizyon reklamlarında metin öğelerinin daha
az, görsel öğelerin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Gazete reklamlarında uzun metin
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blokları olmadığı gibi, televizyon reklamlarında da uzun diyaloglara rastlanmamaktadır.
Özellikle küreselleşme ile beraber uluslararası ve global kampanyaların artması ve benzer
reklam mesajları arasından sıyrılıp farklılaşmayı sağlamak ve bu yolla tüketici zihninde
daha kolay yer edebilmek için görsel öğenin ağırlıklı olduğu reklamlar hazırlanmaktadır.
İyi bir reklam yazarı olmanın kesin bir reçetesi elbette bulunmamaktadır ancak yine de
bazı temel noktalar reklam yazarının başarısını arttıracaktır. İlk olarak, iyi bir reklam
yazarı çok okumalı ve her şeyden haberdar olmalıdır. Yine kullandığı dile çok iyi hakim
olmalı, mesajı çok kısa, basit ve net bir biçimde hedef kitleye sunabilmeli, hedef kitlede
beklenen davranışı gerçekleştirebilmelidir. Tüm bunların yanı sıra insanları çok iyi
anlamalı ve iyi bir gözlem yeteneğine de sahip olmalıdır. Advertising Hail of Fame
derneği üyesi ve yazmanın bilgesi olarak da adlandırılan John Caples doğru metin yazmanın yolunu şöyle göstermektedir: "Aklınıza gelen bütün fikirleri her bir satışa dönük
sözcük öbeğini, her bir anahtar cümleyi yazıya dökün. Bütün güzel ve kötü fikirleri yazın,
başlangıçta fikirleri sakın düzenlemeye kalkmayın, yaratıcılığınıza engel koymayın ve en
önemlisi kalpten gelenleri yazın." Bu noktada Caples, reklam yazarlarının işlerini
yaparken dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde sıralamaktadır (Aaker, Batra,
Myers. 1992: 374’den akt Reklam Yazarlığı, Müge Elden, İletişim Yayınları, a.50-57)
Kişisel iş tecrübelerinizi eksiksiz kullanın.
Deneyimlerinizi organize bir hale sokun.
Kalpten gelenleri yazın.
Başkalarının tecrübelerinden bir şeyler öğrenin.
Müşterilerinizle konuşun.
Ürünle ilgili çalışın, ürünün özelliklerini tam olarak
anlamaya çalışın.
7. Ürüne ait yapılmış olan eski reklamları tekrar gözden
geçirin.
8. Rakiplerinizin reklamlarını da iyi çalışın, anlayın.
9. Müşterilerin başarı kıstaslarını iyi anlayın, müşterilerinizi en doğru şekilde analiz edin..
10. Potansiyel alıcı olacak müşteri kitlesinin sorunlarını
çözmeye çalışın.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11.
Bilinçaltındaki düşüncelerinizi de işin
içine katın.
İyi reklam yazmanın sırrı, hedef kitleyi tanımaktan, onların
hissettiklerini hissedebilmekten, onlar gibi düşünmekten geçer. Reklam yazarlarında ise
kendileri ile hedef kitleyi özdeşleştirme ve kendilerini hedef kitlenin yerine koyma eğilimi
vardır. Öyle ki, kendilerinin beğendiği, onları harekete geçiren unsurların hedef kitleyi de
etkileyip harekete geçireceğini düşünürler ve dolayısıyla bu doğrultuda hazırlanan
mesajların hedef kitle tarafından en doğru şekilde anlaşılabileceğini varsayarlar. Reklam
kampanyalarında kullanılan temel yaratıcı stratejilerin neler olduğu ve içeriklerine
geçmeden önce, A. Jerome Jewler'in Creative Strategy in Advertising isimli kitabında
reklam yazarlarına yönelik olarak dile getirdiği 9 Altın Kuralı"ndan kısaca bahsetmek
yararlı olacaktır
1. Kural: Harika reklam yaratmak için kesin ve hızlı kurallar yoktur; fakat iki şey daima kesindir. Birincisi, sizin
reklamınızın diğer reklamlarla karıştırılmadan göze çarpması
için tek olmasının sağlanması, ikincisi, söz konusu tekliğin
direkt olarak sizin markanızın kişiliği ile ilgili olmasıdır.
2. Kural: Rakipleriniz karşısında ürününüzün ya da hizmetinizin ayırt edilmesini sağlayacak, farklı bir özelliği olmalıdır.
3. Kural: Reklam mesajınız, tüketicinizin hayatında en az
önemli olan şeydir. Bu nedenle nasıl iletişim kuracağınız ve
ne söyleyeceğiniz çok önemlidir.
4. Kural: Satın alan insanları yani tüketicileri ikna etmeye
çalışmak önemlidir.
5. Kural: İnsanlar nadiren yaptıkları şeyin gerçek nedenlerini (bir ürünü sevmek diğerini sevmemek gibi) söylerler.
Birçok olayda, tüketicilerin yaptıkları davranışların gerçek
nedenlerini kendiniz için anlamaya çalışmalısınız.
6. Kural: İnsanlar bazı durumlarda mantıksız davranma
eğiliminde olabilirler. Birçok ürün ve hizmet, bu nedenle
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mantıksız fakat duygusal nedenlerle satın alınır. Bu nedenle
özellikle bazı ürünlerin reklamları duygusal temalara dayanmalıdır.
7. Kural: Bir marka kişiliği yaratma, cansız ürün ya da
hizmete insan özelliği giydirmek ile eşdeğerdir. Bir reklam
marka satmaz, marka ve tüketici arasında satın alma eylemine
neden olan bir ilişki kurar. Bu ilişki tüketici ve marka
arasındaki bir çeşit arkadaşlık gibidir.
8. Kural: Reklamlardaki klişeler, sıkıcı insanlar gibidir:
Onlarla uyum sağlanamaz. Farklı resimler üstünde aynı
başlığı kullanmak ve reklam kampanyası sonucu olarak adlandırmak, tıpa tıp aynı kelimelerle benzer şeyleri söyleyen;
fakat her gün farklı giyinen bir arkadaş gibidir.
9. Kural: Bir şeyi satmanın daima daha iyi bir yolu vardır.
Her gün birçok sıradan reklam, birçok mükemmel reklam
arasında dolaşır. Çok az mükemmel reklam olsa bile, bunlar
herkesin bildiği ve karşılık verdikleridir. Mükemmel reklam,
sıklık olarak üç, dört, beş defa kullanılan alışılagelmiş bir
reklam gibi benzer sonuçları başarmak için çok daha az
medya harcaması demektir. Bu da hiçbir zaman göz ardı
edilemeyecek
bir
avantajdır.
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Kudüs'teki Hebrew Üniversitesi ‘nden üç bilimci Jacob
Goldenberg, David Mazursky ve Sorin Solomon 1999 yılında
aşağıdaki başlıkları içeren bir çalışma yayınladılar:
- Yaratıcı süreç nasıl incelenir, nasıl denetlenir?
- Yaratıcı fikirlerde ortak bir biçim var mı?
- Yaratıcı reklamlarda ortak nitelikler var mı?

Çalışma sonucu 6 yaratıcı

Bu başlıkları inceleyen, kapsamlı bir çalışma yürüttüler.

l- Görsel Analoji

Ürün uzayına/alanına bir simge katan, görsel
benzerlikten yararlanarak, bunu öne çıkaran kalıptır.
Bir şeyle yer değiştirme ve aşırı analoji olmak üzere iki
alt versiyonu bulunmaktadır.
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Bu örnekte görsel olarak satranç benzetmesi
kullanılmıştır. Santranç tahtasında satranç taşlarını
anımsatacak bir düzenleme yapılmış, beyaz kalması
gerektiği düşünülen giysiler/nesneler, leke/kir kaynağı
nesneserle karşı karşıya getirilmiştir. Tıpkı siyah ve
beyaz taşlar gibi. “Beyaz kazanır” başlığıyla satranç
maçlarının klasik bir ifadesi kullanılarak, görsel
benzetme Ace ile ilişkilendirilmiştir. Burada Ace
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beyazlığı lekelere /kirlere karşı daima kazanır mesajı
verilmektedir.

20. Kristal Elma
Greyİstanbul
Kategori : (Basın) Ev Bakım ve Temizlik Ürünleri
Reklamveren:Procter&Gamble
Ödül : Kristal Elma

ll- Abartılı Durum

Ürün veya hizmetin ana niteliklerini vurgulamak için
kullanılan gerçek dışı, gerçek ötesi durumlar kalıbıdır.
Absürd alternatif, aşırı alternatif ve aşırı değer olmak
üzere üç alt versiyonu bulunmaktadır.
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Bu çalışmada Arçelik Bulaşık makinesinin su tasarrufu
sağlama özelliğinin üzerine gidilmiştir. Abartılı durum
olarak gelecek resmedilmiş, su kaynaklarının kısıtlı
olmasıyla gelecekte su sıkıntısı çekilebileceği ihtimali
üzerinde bir fikir geliştirilmiştir. Görsel olarak yağmur
sularını biriktirerek kullanma çözümü gösterilmektedir.
İşte tam burada reklamı yapılan ürün devreye girmekte,
“bizi gelecekte bu duruma düşmekten kurtarmaktadır”.
Arçelik’in elde yıkamaya oranla yılda 43 ton su
tasarrufu sağlayan, dünyanın en az su harcayan bulaşık
makinesi, gelecekte meydana gelebilecek su sıkıntısına
karşı bugünden tedbir almak isteyenlere bir çözüm
olarak sunulmaktadır.

20. Kristal Elma
Y&RReklamevi
Kategori : (Basın)
Reklamveren:Arçelik
Ödül : Kristal Elma

Ev

Araç

ve

Gereçleri

lll- Sonuçlar

Reklamda ileri sürülen eylemin yapılması ya da
yapılmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçları
kullanan kalıptır.
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Aşırı ve tersyüz olmak üzere iki alt versiyonu
bulunmaktadır.
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Bu çalışma Beko’nun geniş hacimli buzdolabına sahip
olmanın
getireceği
avantajları
göstermeyi
amaçlamaktadır. Buzdolabının iç hacmi, buzdolabı
alma karanını etkileyen önemli bir faktördür.
Büyüklüğüyle bilinen ve bir yere sığdırılması güç olan
ahtapot, Beko buzdolabına rahatlıkla sığmış, hatta adeta
arkasına yaslanmış, keyifle uzanmaktadır. Bu görsel,
okurda Beko Buzdolabının iç hacminin “neredeyse her
şeyin” rahatlıkla sığacak kadar geniş olduğu izlenimini
yaratmayı hedeflemektedir.

20. Kristal Elma
TBWA\İstanbul
Kategori : (Basın) Ev
Reklam
veren
Ödül : Kategori İkincisi

Araç

ve
:

Gereçleri
Beko

lV- Rekabet

Ürünü bir rakiple veya değişik sınıftan bir olayla
karşılaştıran kalıptır. Rekabette nitelik, rekabette değer
ve sıradışı kullanım olmak üzere üç alt başlığı
bulunmaktadır.
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Bu çalışmada hedef kitlesi elde bulaşık yıkayan
kadınlar olan Pril Losyon, asıl fonksiyon sağladığı alan
dışından,
“güzellik
banyosu”
kavramıyla
ilişkilendirilmiştir. Ürünün isminde bile “losyon”
kelimesiyle “bakım” konusuna gönderme vardır. Yeni
Pril Losyon, Aloe Vera bitki özlü içeriği sayesinde
kullananların ellerini koruyacağını, adeta güzellik
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banyosunun
etmektedir.

sağlayacağı

bakımı

sunacağını

ima

13. Kristal Elma
TBWA\İstanbul
Kategori : (Basın) Ev Bakım ve Temizlik Ürünleri
Reklamveren:Henkel
Ödül : Kristal Elma

V- İnteraktif Deney
İlanı gören/okuyan kişiyi, reklamın ürün için yarattığı
ortamın içine çekmeyi amaçlayan, interaktif bir deneye
katılmaya yönlendiren kalıptır. Harekete geçirme ve
sanal deney olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır.
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Bu çalışmada Alo Automat Kar Çiçeği’nin kokusu ne
kadar çarpıcı olduğu, giysinin üzerindeki figürü bile
etkilemesi onu canlandırması üzerinden anlatılmaktadır.
Tipik bir basketbolcu figürü kullanılmıştır. Oyuncunun
teninin rengi nedeniyle yaratılan kontrastlık deterjanın
verdiği beyazlığı daha da vurgulamaktadır. Deterjanın
kokusunun iddia edildiği kadar etkili olduğu, figürün
sanki
canlı
biriymişçesine
giysinin
kolunun
koklamasıyla gösterilmektedir. Reklamı okuyana,
deterjanın kokusunun ne kadar harekete geçirici olduğu
anlatılmak istenmektedir.

13. Kristal Elma
Markom
Leo
Burnett
Kategori : (Basın) Ev Bakım ve Temizlik Ürünleri
Reklam
veren
:
Procter&Gamble
Ödül : Başarı Belgesi

Vl- Boyut Değiştirme

Ürünün ya da ilişkili görsellerin aşırı büyük ya da aşırı
küçük hale getirilmesi gibi fiziksel olarak boyutlarını
değiştiren kalıptır. Yeni parametre, çoğaltma-üretme,
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bölme ve zaman atlatma olmak üzere dört alt başlığı
bulunmaktadır.
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Profilo Buzdolabı için hazırlanan bu çalışma,
hazırlanan boyutuyla dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Alışılagelmiş açık hava uygulamalarında hazırlanan
reklam materyali malzemenin kendi sınırları içinde
değerlendirilir. Bu çalışmada ise reklamı yapılan
ürünün, yani Profilo Buzdolabının 2 m büyük boyutunu
öne çıkarmak için poster, raket boyutlarının dışına
taşacak şekilde, bire bir boyutta hazırlanmış şekilde
sergilenmektedir. Raketin standart ölçülerine sığmayan
bu çalışma, izleyenlerde Profilo Buzdolabının sıradışı
büyük ölçülere sahip olduğu izlenimi yaratmaktadır.

22. Kristal Elma
Rafineri
Kategori : Açıkhava Reklamları (Dayanıklı Tüketim)
Reklam veren : Profilo
Ödül : Kristal Elma

İncelemeler

 Kristal Elma (19. - 18. - 17.)
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Büyük Ödüller
Otomotiv
Elektronik
İçecek
Gıda
Kozmetik-Kişisel bakım
 Kırmızı Basında En İyiler (2006 - 2005 - 2004)
Kıpkırmızı
Otomotiv
Dayanıklı Tüketim Ürünü
İçecek
Gıda
Kozmetik-Kişisel Bakım
Türk reklamcılığında ödül kazanmış basın ilanlarında
sık görülen yaratıcı kalıplar incelemesinde Kristal Elma
ve Kırmızı Basında En İyiler yarışmalarında ödül alan
örnekler ele alınmıştır.

Bilerek ya da bilmeyerek tüm işlerde kalıplardan biri ya
da birkaçının kullanıldığı görülmüştür. 16 örnekle en
çok Görsel Analoji kalıbına rastlanmış, 7 İnteraktif
Deney, 7 Abartılı Durum, 6 Sonuçlar, 4 Rekabet ve 2
Boyut değiştirme kalıbına uygun örnekler tespit
edilmiştir.

19. Kristal Elma Basın Dalında Büyük Ödül
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Grey •

Akşam Gazetesi

II Abartılı Durum, Absürd Alternatif

Akşam gazetesi için hazırlanan bu kampanyada gazete
yazarlarının
bakış
açılarından
yola
çıkıldığı
görülmektedir. Kelimenin düz anlamıyla bakış açısını
anatomik grafik tasarım olarak ilana taşınmıştır. Bu
çalışmada konu edilen yazarlardan Ali Saydam’ın
gördüğü tek bir şeyin, kendi zihnindeki 6 farklı
versiyonunu, yani gördüğüyle yetinmeyen zengin bakış
açısıyla, gazetede okurlarıyla paylaştığı ifade
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edilmektedir.
Bu çalışmanın, bakış açısı kavramının anatomik
çizimiyle gazete reklamı olarak abartılı şekilde
kullanılması, biyoloji kitaplarında görülebilecek bu
grafiğe Ali Saydam özelinde alternatif bir uyarlama
yapılması nedeniyle Abartılı Durum kalıbına uyduğu
düşünülmektedir.

Kampanyanın diğer ilanlarında, Akşam Gazetesinin
yazarlarının özelliklerinden yola çıkılarak farklı
çalışmalar hazırlanmıştır.

Akşam Gazetesinin 19. Kristal Elma’da diğer ilanları

98

99

17. Kristal Elma Basın Dalında Büyük Ödül
• Tariş Zeytinyağı

Concept

Tariş Zeytinyağı için hazırlanan bu basın ilanında,
zeytinyağının besleyici özelliğinden yola çıkıldığı
anlaşılmaktadır. Zeytinyağının içerdiği zengin vitamin
ve besleyici değeri ile anne sütü arasında bağlantı
kurulmaktadır. Görsel olarak anne sütünü çağrıştırmak
için kadın göğsünü çağrıştıracak bir açıyla çekilmiş
zeytin fotoğrafı kullanılmıştır. Besleyici ve doğal
zeytinyağı kaynağı zeytinler, yararı ve hakikiliği
tartışılmaz anne sütü kaynağı göğüs formuna
benzetilmiştir. Bu bakımdan Tariş ilanının Görsel
Analoji, Bir Şeyle Yer Değiştirme kalıbına uygun
düştüğü düşünülmektedir.

Tariş Zeytinyağının bu ilanı aynı zamanda 17. Kristal
Elma’da Gıda Dalında Kristal Elma, Kırmızı Basında
En İyiler 2004’te Gıda-İçecek Ödülü’ne layık
görülmüştür.
Kırmızı Basında En İyiler 2006 • Kıpkırmızı RPM
Radar • Detan Sinekkıran
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Bu çalışmada iskambil kağıtlarındaki “sinek”,
gösterilmese
de
gerçek
sinek
olarak
konumlandırılmıştır. Detan Sinekkıran o kadar etkilidir
ki, iskambil kağıdındaki sineği bile ortadan
kaldırmaktadır.
Yokluğu
gösterilen
iskambil
kağıdındaki sinekle gerçek sinek arasında görsel
benzetme yapıldığı için bu çalışmada Görsel Analoji,
Bir Şeyle Yer Değiştirme kalıbını bulunduğu
düşünülmüştür.
Kırmızı Basında En İyiler 2005 • Kıpkırmızı
• Buzbağ Şarap
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Rafineri

Buzbağ için hazırlanmış olan çalışmada, bu şarap için
kullanılan üzümün Anadolu’daki kökenleri ile aile
soyağacı kavramı arasında bir bağ kurulmuştur. Aslında
reklamı yapılan ürün grubuna ait olmayan bir sosyal
değerlendirme şarap için kullanılmış, üzüm salkımının
formundan da hareketle soyağacı benzetmesi
yapılmıştır. Her ne kadar gösterilmese de rakiplere
vurgu yapılarak, Buzbağ’ın asil, yani kaliteli bir şarap
olduğu izlenimi yaratılmak istenmiştir. Bu açıdan
çalışmada Rekabet kalıbının kullanılmış olduğu
düşünülmektedir.

Bu çalışma aynı zamanda Kırmızı • Basında En İyiler
2005 İçecek Ödülü’ne de layık görülmüştür.

Kırmızı Basında En İyiler 2004 • Kıpkırmızı RPM
Radar • Alo OK
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Bu çalışmada OK Danışma hattının aranmamasının
sonucu simgesel olarak gösterilmektedir. Telefon rize
takılı değildir, dolayısıyla çalışmamaktadır. Buna
paralel olarak sorunu olduğu halde arayıp danışmanlık
hizmeti almayanların da cinsel fonksiyon bozukluğunun
devam edeceği ima edilmektedir. Reklamda öne sürülen
davranışın sonucunu konu etmesi bakımından Aşırı
Sonuçlar kalıbının kullanıldığı düşünülmektedir.
Bu çalışma aynı zamanda 17. Kristal Elma Kozmetik,
Kişisel Bakım Dalında Kristal Elma ve Kırmızı Basında
En İyiler • 2004 Kozmetik, Kişisel Bakım Ödüllerine de
layık görülmüştür.
19. - 18. - 17. Kristal Elma
Elma Ödülleri
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Otomotiv Dalında Kristal

anlatılmaktadır. Bunun için gerçek dışı bir genişlik
görseli kullanılmıştır. Bu bakımdam çalışmanın Abartılı
Durum, Aşırı Değer kalıbına uyduğu düşünülmektedir.
ayaklar değil, ön ayaklar daha kaslı gösterilmiştir. Bu
şekilde
Fiat Ducato için hazırlanan ilanda, Ducato’nun
sınıfında en geniş iç hacme sahip olduğu bir
durduruculuk
sağlanarak
metnin
okunması
hedeflenmektedir. Bu bakımdan ilanda Görsel Analoji,
Bir
Şeyle
Yer
Değiştirme
düşünülmektedir.

kalıbının

kullanıldığı

Bu çalışma aynı zamanda Kırmızı • Basında En İyiler
2006 Otomotiv Ödülüne de layık görülmüştür.

Kampanyanın diğer ilanları aşağıda yer almaktadır.
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Ajans: TBWA İstanbul
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Bu ilanda BMW motosikletin üstten görünüşü, renk ve
biçim olarak arıya benzetilmektedir. Arının hızlı kanat
çırpışı ve vızıldamasıyla motorun hızı ve çıkardığı ses
arasında paralellik kurulmaktadır. Bu bakımdan
çalışmanın Görsel Analoji kalıbına uygun düştüğü
düşünülmektedir.
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Ajans: TBWA İstanbul

Kırmızı Basında En İyiler 2006 - 2005 - 2004
Otomotiv Dalında Ödüller
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Bu ilanda küçük olduğu herkes tarafından bilinen Mini
otomobil, uzun dönem kiralama avantajlarını anlatmak
için formu uzatılarak kullanılmıştır. Bu çalışmanın
“ürünün ya da ilişkili görselin aşırı büyük ya da aşırı
küçük hale getirilmesi gibi fiziksel olarak boyutlarını
değiştiren kalıp olan Boyut Değiştirme kalıbına” uygun
olduğu düşünülmektedir.

Ajans: TBWA İstanbul
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I Görsel Analoji, Bir Şeyle Yer Değiştirme
19. - 18. - 17. Kristal Elma
Kristal Elma Ödülleri

Elektronik Dalında

V İnteraktif Deney, Sanal Deney
V İnteraktif Deney, Sanal Deney
V İnteraktif Deney, Sanal Deney
I Görsel Analoji, Bir Şeyle Yer Değiştirme
Kırmızı Basında En İyiler 2006 - 2005 - 2004
Dayanıklı Tüketim Ürünü Dalında Ödüller
l Görsel Analoji, Bir Şeyle Yer Değiştirme

Bu çalışmada dağ bisikletinin, doğa koşullarında bir
keçi kadar yetenekli olduğu, dağ keçisiyle görsel
paralellik kurularak anlatılmaktadır. Bu açıdan
Beldeyama çalışmasının Görsel Analoji kalıbına
uyduğu görülmektedir.
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Ajans: Alice BBDO

19. - 18. - 17. Kristal Elma Elektronik Dalında Kristal
Elma Ödülleri
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Bu kampanyada Bose kulaklıkların gürültü giderici
fiziksel özelliğinden yola çıkıldığı anlaşılmakadır.
Çalışma, reklamı gören ve albüm kapağındaki yazıyı
okuyanlara Guns’n Roses’ın müziğini “dozer”
gürültüsüne rağmen dinleyebileceklerini hayal ettirmeyi
amaçlamaktadır. Bu bakımdan çalışmanın İnteraktif
Deney kalıbına uygun düştüğü görülmektedir.

Kampanyanın diğer iki ilanı aşağıda yer almaktadır.

Ajans: Medina Turgul DDB
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salonundaki gibi film izleneceğini vaat etmektedir.
Evde Beko DVD sahibi olmanın sonuçlarını hayal
ettirmesi bakımından bu çalışmanın İnteraktif Deney
kalısına uyduğu düşünülmektedir.

Ajans: TBWA İstanbul
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Uygulamalar
1.

Reklam kalıplarına ilişkin uygulamalar

yapınız.

115

Uygulama Soruları

1. Reklam kalıplarını sayınız ve özelliklerini
anlatınız.
2. Farklı reklam kalıplarına uygun örnekler veriniz.
3. Abartılı uygulamalara yönelik anlatıma uygun
bir reklam inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde reklam kalıplarını ve bu kalıplara uygun
reklamlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Resim 1’de verilen reklamın hangi kalıba uygun
olduğunu bulunuz
a) Aşırı sonuçlar
b) Boyut değiştirme
c) Görsel analoji
d) İnteraktif deney
e) Rekabet

Resim 1
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2. Resim 2’de verilen reklamın hangi kalıba uygun
olduğunu bulunuz.
a) Aşırı sonuçlar
b) Boyut değiştirme
c) Görsel analoji
d) İnteraktif deney
e) Rekabet
119

3. Aşağıdaki şıklardan hangisi
kavramları tanımlar?
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burada verilen

(1) imaj oluşturma, (2) mâli, (3) kamu hizmeti, (4) bir
fikri, yaşam biçimini, kişiyi savunma ya da destekleme
eylemi

/

sosyal

konular

ve

(5)

duyurular,

_____________türleridir.
a) izleyici ya da dinleyici analizi
b) ürün ya da hizmeti tanıma
c) halkla ilişkiler reklamcılığı
d) izleyici ya da okuyucuların istek ve
ihtiyaçlarına hitap etme
e) belli başlı formatlama
4. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi boşluğu en
doğru tamamlayandır?
Bauman’a göre, post-modern ya da geç modern
yaşamın yaşamsal bir sorunu olarak karşımıza çıkan
şey, evrensel

ilkelerin ve mutlak gerçekliklerin

dağıtılmasıyla

birlikte

________________________artık
olmadığıdır.
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çok

da

önemli

a)

bireylerin

hangi

kişisel

ilkeleri

benimsedikleri ve izlediklerinin
b) milli kültür olgusunun zihinlerde oluşmasının
c) ulus-devletin içinde yer alan tarihsel, siyasal,
etnik ve kültürel unsurların
d) zengin bir tarih birikimine sahip olmanın
e) güvensizlik ortamının oluşmasının
5. Aşağıdakilerden hangisi verilen tanımın karşılığıdır?
Ürünün ya da ilişkili görsellerin aşırı büyük ya da aşırı
küçük hale getirilmesi gibi fiziksel olarak boyutlarını
değiştiren kalıptır. Yeni parametre, çoğaltma-üretme,
bölme ve zaman atlatma olmak üzere dört alt başlığı
bulunmaktadır.
a) Aşırı sonuçlar
b) Boyut değiştirme
c) Görsel analoji
d) İnteraktif deney
e) Rekabet
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6. Reklamda yaratıcı strateji konusu içinde mesajın
yaratıcılığının üzerinde de durulması gerekir. Bunu
belirleyen 3 önemli özellik bulunmaktadır.
Doğru ( x )
7.

Yanlış ( )

Kampanyanın amacını ve nasıl bir etkiyi

hedeflediğini belirten bir ifade reklamda yaratıcı
stratejinin taşıdığı temel özelliklerden biridir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

İyi reklam yazmanın sırrı, hedef kitleyi
tanımaktan, onların hissettiklerini hissedebilmekten,
onlar gibi düşünmekten geçer. Reklam yazarlarında ise
kendileri ile hedef kitleyi özdeşleştirme ve kendilerini
hedef kitlenin yerine koyma eğilimi vardır.
8.

Doğru ( x )
9.

Satranç tahtası örneği abartılı duruma örnektir.
Doğru ( )

10.

Yanlış ( )

Yanlış ( x )

Reklamlarda en çok kullanılan

analojidir.
Doğru ( x )
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Yanlış ( )

kalıp görsel

11. REKLAM İNCELEMELERİ- REKLAMDA YARATICI STRATEJİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Bu

bölümde

Reklamda

yaratıcı

konumlandırma konuları ele alınacaktır.
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stratejiler,

marka

imajı

ve

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklamda kullanılan yaratıcı stratejiler
nelerdir?
2. Marka imajı nasıl oluşturulur?
3. Ürün konumlandırma nedir nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım
Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklamda

Reklamda

Konu ile ilgili

yaratıcı

yaratıcı

okumalar ve

stratejiler, marka

stratejiler, marka

uygulamalar

imajı ve

imajı ve

yapılacak.

konumlandırma

konumlandırma

konular

konular
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
 Yankılama (Resonance) Yaklaşımı: Hedef
kitle üzerinde etkili olan ve onları mutlu eden
noktaları temel alan ve mesaj içeriklerini
oluştururken bu noktaları kullanan bir yaklaşımdır.
 USP: Temel satış vaadi ya da farklı satış önerisi
olarak dilimize çevrilebilecek olan USP,
prensip olarak reklama konu olan ürün ya da
hizmetin rakiplerinde bulunmayan bir özelliğinden yararlanarak, tüketiciye bu özellikle ilgili
bir yarar vaad etmek temeli üzerine kurulmuş
bir stratejidir.
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GİRİŞ
Reklam Yaratıcılığı ve incelemeleri
Bu bölümde yaratıcılık öğelerini ve stratejilerini ele
alacağız.
Reklam çalışmalarında yaratıcı ekibe rehberlik eden bir
bilgi deposu olarak ürünün ne olduğunu, tüketici ve
rakiplerin kimlerden oluştuğunu, ürün ya da hizmetin,
tüketicinin hangi sorununa çözüm önerdiğini, tüketiciye
sunulacak yararın ne olduğunu, bu yararın hangi temel
ve yan vaatlerle destekleneceğini ortaya koyan ve
reklam yazarını yaratıcı çalışmalar sırasında belli bir
rotada tutan yaratıcı reklam stratejileridir.
Colorado Üniversitesinde reklam profesörü olan
Charles Frazer, yaratıcı reklam stratejilerini yedi ana
başlık altında sınıflandırmıştır (Jewler, 1989: 40-42):
Genel (Generic) Strateji
Önce Satın Alma (Preemptive) İddiası
Temel Satış Vaadi (USP)
5. Marka İmajı Stratejisi (Brand Image)
6. Konumlandırma
7. Yankılama (Resonance) Yaklaşımı
8. Duygusal (Affective) Strateji
Bu stratejilerden temel satış vaadi, marka imajı ve konumlandırma
daha
ileride
detaylı
biçimde
incelenecektir. Diğer 4 stratejiyi kısaca açmamız
gerekirse;

2.
3.
4.
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Genel (Generic) Strateji, içinde bulunduğunuz
kategoride baskın bir markaysanız daha çok
kullanılabilir. Üstünlük iddiası çok az ya da yoktur.
Rekabeti kabul etmez. Genel strateji, monopol (tekel)
ya da bir ürün markasının aşırı baskın olduğu
ortamlarda ve yeni ürün tanıtımlarında yoğunlukla
yararlanılan bir yaklaşımdır.
Önce Satın Alma (Preemptive) İddiası, temel bir
iddia olmamasına rağmen, markalar arası rekabette,
reklamlarda kullanılan ve tekliği simgeleyen bir
yaklaşımdır. Diğer markalarda da bulunan ancak
onların reklam stratejileri gereği kullanılmayan ve
tüketicinin söz konusu ürün ya da markayı tercih
etmesine neden olan önermelerin kullanılmasıdır. Bu
strateji bir kategori içinde en az ayırt edilen ürünler
tarafından sıklıkla kullanılır.
Yankılama (Resonance) Yaklaşımı, hedef kitle
üzerinde etkili olan ve onları mutlu eden noktaları
temel alan ve mesaj içeriklerini oluştururken bu
noktaları kullanan bir yaklaşımdır. Oluşturulan reklam
ürün iddiaları ya da marka imajlarına odaklanmaz,
hedef kitleyi mutlu eden ve hedef kitlenin kendi
yaşadığı tecrübelerle ortaya koyduğu duygular üzerine
kurulur. Bu strateji küçük ürün farkları yaratma
durumuna uygundur.
Duygusal (Affective) Stratejide, tüketiciyle tümüyle
duygusal seviyede ilişki kurulur. Ürüne karşı
tüketicinin algısını değiştirmek ve ürüne yönelik
aldırmazlığa bir çözüm getirmek amacıyla kullanılır.
Bu yaklaşımda tamamen duygusal temalar ön plana
geçer.
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Tablo l'de Frazer'in ortaya koyduğu sınıflandırma
dahilinde yer alan, reklamda kullanılan yaratıcı
stratejilerin uygulanma şartları ve rekabetçi özelikleri
gösterilmektedir.
Tarihsel süreç açısından bakıldığında reklamcılık
tarihine
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damgasını vuran Temel Satış Vaadi, Marka İmajı ve Konumlandırma gibi temel yaratıcı
stratejiler ve reklam dünyasına yeni soluklar getiren kişilerle bütünleşmiş ekollerden söz
etmek mümkündür. Bu ekoller Leo Burnett, William Bernbach, FCB Gridini geliştiren
Richard Vaugh, Rossiter ve Percy Izgarası, günümüz reklamcılarından Jacques Seguela ve
Oliviero Toscani olarak isimlendirilebilir. Reklam dünyasında yaratıcı çalışmaları
yönlendiren ve son derece etkili olan bu temel strateji ve ekoller, yaratıcı çalışmaların etkinliğinin artmasında, bütünlüğün sağlanmasında önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu sebeple
adı geçen yaratıcı strateji ve ekollere daha detaylı olarak değinmek yararlı olacaktır.
Temel yaratıcı stratejiler
Daha öncede belirttiğimiz gibi reklamda yaratıcı stratejilerden bahsedince üç temel strateji
akla gelmektedir. Bunlar Reeves'in U.S.P.'si, Ogilvy'nin Marka İmajı ve Ries ve Trout
tarafından geliştirilen Konumlandırma olmaktadır. Günümüzde hâlâ bu 3 temel yaratıcı
strateji reklam çalışmalarında uygulanmaktadır.
USP - Unique Selling Proposition (temel satış
vaadi-farklı satış önerisi- benzersiz satış önermesi)
Temel satış vaadi ya da farklı satış önerisi olarak dilimize çevrilebilecek olan USP, prensip
olarak reklama konu olan ürün ya da hizmetin rakiplerinde bulunmayan bir özelliğinden
yararlanarak, tüketiciye bu özellikle ilgili bir yarar vaad etmek temeli üzerine kurulmuş bir
stratejidir.
USP Ted Bates Reklam Ajansında yönetici olan Rosser Reeves tarafından geliştirilmiş ve
Reklamdaki Gerçeklik adlı kitabında açıklanmıştır. Reeves USP'nin üç temel karakteristiğine
dikkat çeker (Belch, Belch, 1990: 474):
Her reklam tüketicisine bir yarar sunmalıdır. Sadece kelimeler, sadece aşırı ürün övgüsü
değil. Her reklam her okuyucusuna "bu ürünü satın alırsan bu faydaya ulaşacaksın"
mesajını söylemelidir.
2. Öne sürülen vaat rakiplerde olmamalıdır. İddia ya da vaad markada tek olmalıdır.
3. Vaat milyonları harekete geçirmeye yetecek kadar güçlü olmalı ve markaya yeni
tüketiciler çekmelidir.
USP stratejisinden faydalanırken reklamcı, öncelikle ürün/hizmet ve tüketiciye ilişkin
bilgileri, tüketicinin sahip olduğu sorunları ve ürün ya da hizmetin hangi özelliklerinin bu
sorunlara çözüm olacağını değerlendirilmelidir. Ürün ya da hizmetin içeriğine, kullanımına,
ambalajına, üretim şartlarına kadar değerlendirerek rakiplerinde olmayan ve tüketicinin bu
ürün ya da hizmeti almasını sağlayacak temel neden ve bu nedeni destekleyecek vaadin belirlenmesi gereklidir. Özetle bu stratejinin kullanıldığı reklam çalışmalarında, reklama konu
olan ürün ya da hizmetin rakiplerinde bulunmayan, sadece kendisinde bulunan bir özelliği
veya rakiplerinden farklı olarak tüketiciye sunduğu bir vaat belirlenerek reklam bu özellik
vaat üzerine kurulmaktadır.
1.

Reeves şüphesiz reklamları sadece zevkli olması için yapmamıştır, çünkü o işin estetik
yanıyla değil tamamen satışla ilgilenmiştir. O, artistik ve kurmaca yapılmış reklam kalabalıklarına meydan okumuştur. Bu konuda kendisini şöyle ifade etmektedir; "Ben hoş ve
sevimli metinlerin sattırmayacağını söylemiyorum. Ben sadece satışa hiçbir katkısı bu-
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lunmayan binlerce hoş ve sevimli metin gördüğümü söylüyorum" (Aaker, Batra, Myers,
1992: 393).
Temel Satış Vaadi stratejisinde ürüne ait temel özelliklerin bir listesinin çıkarılması ve
bunlar içinden tüketici için ürün ya da hizmeti satın almasını sağlayacak en önemli özelliğin
seçilmesi gerekmektedir. Burada dile getirilen ürün niteliğinin özellikle o an için sadece o
ürüne ait bir özellikte olması, rakipler tarafından taklit edilmemiş olması gerekir. Reklamda
tüketicilere bu nitelikten kaynaklanan ürünün onlara sağlayacağı fayda aktarılır, bu faydaya
tüketiciler ancak ürünü satın aldıkları takdirde ulaşabileceklerdir.
Reeves'in USP'yi kullanarak yaptığı en ünlü reklam M&M Şekerleri için yaptığı reklamdır.
Reeves bu reklamı nasıl yaptığını kendi ifadeleriyle şu şekilde aktarıyor: "1954'de Charles
White ve John Macnamara adında iki adam büroma geldi. John, M&M Şekerlemenin
başkanıydı. Yaptıkları reklamın başarılı olmadığını ve ürünü satacak bir fikre ihtiyaçları
olduğunu söyledi. Aslında, 10 dakikalık bir konuşmadan sonra, reklam fikrinin ürünün
kendisinde var olduğunun farkına vardım. Amerika'daki şekerlemeler arasında şeker kaplı
başka çikolata yoktu, işte tam bu noktada, fikir önümüzde, masanın üzerinde duruyordu.
Fikri arayıp bulmak gibi bir sorunumuz yoktu. Bütün mesele, bu fikri alıp ilanın içine nasıl
koyacağımızdır. işte şimdi, teknik dediğimiz alanın sınırları içine girersiniz. Artık önemli
olan, ilanda ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğinizdir. Bu örnekte, ekrana iki el koyuyorum
ve soruyorum: Hangi elde M&M çikolatası var? Bu elde değil, çünkü bu el kirli. Ama bu elde
bulunan M&M çikolatası. Çünkü M&M çikolataları elinizde değil, ağzınızda erir. Bu
şekerlemelerin, üzerlerindeki şeker tabakası nedeniyle erimediklerini söyleyen kampanya
fikri, dünyadaki en kolay şeydir. Çünkü fikir ürünün kendisinde vardır" (Der: Ordaş, 1992:
95).
USP stratejisinde önemli olan kampanyada kullanılmak üzere seçilmiş iddia ya da yararın
başat öğe olması ve bunun devam eden reklamlarda vurgulanmasıdır.
Reeves'e göre, tüketiciler genelde reklamdan yalnızca bir şey anımsama eğilimindedirler ki,
bu da çoğunlukla güçlü bir iddia ya da kavramdır. Reeves; reklamda bunu gerçekleştirecek
olan unsurun, tüketiciye yapılacak olan vaat olduğunu ileri sürer. Bu iddia yani vaat öylesine
güçlü olmalıdır ki, arkasından milyonları harekete geçirip, tüketicileri sizin ürününüze ya da
hizmetinize çekebilsin (Evans, 1988: 14). Rosser Reeves USP Stratejisi ile ilgili olarak şöyle
bir değerlendirme yapıyor. Reeves bir röportajında, otobüs üzerinde bir buçuk dakika süreyle
gördüğü bir reklamdan geriye güzel sarışın kız dışında ürünle ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığından bahseder ve sözlerine şöyle devam eder: "Beş ya da altı sene önce Cardini
adında kart oyunları yapan çok meşhur birine rastladım. Yakasından içeri yarım deste kâğıt
sokmak istiyordu ve bir eliyle bunu yaparken diğer eliyle dizinin altından kâğıtlar
fırlatıyordu. Herkes dizinden çıkan kâğıtları seyrediyordu, diğer elini seyretmiyorlardı. Bu
durum otobüsteki reklama benziyor. Büyüleyici bir kızın büyüleyici bir resmini gördüm ve
ürünün ne olduğunu bilmiyorum. Bence bu parayı sokağa atmaktır" (Der: Ordaş. 1992: 89).
Reeves'e göre USP, ekstra önerilerle kararsız ya da tereddüt halindeki tüketiciyi spesifik
ürün tercihlerine çekerek sonra da markaya sadakati sağlayacak reklama güç veren bir
stratejidir. Bu strateji özellikle üç kavram üzerinde durur:
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Unique: Tek olmak, farklılık
2. Selling: Satış
3. Proposition: Vaat, Öneri.
•
Unique
(Tek
/
Farklı
Olmak):
USP'de
tekli
rakipler
tarafından
gerçekleştirilmemiş/kullanılmamış ve ürünün kendisinden kaynaklanan bir özelliği
vurgular. Bu özellik/farklılık tüketiciye sunulacak temel vaadin dayanak noktasını
oluşturmalıdır. Ayrıca, söz konusu özellik/farklılık, mutlaka üretici firma tarafından kanıtlanmalıdır.
1.

•

Selling (Satış): USP stratejisinin temel noktalarından ikincisini oluşturan satış (selling)
kavramı reklamda kullanılacak satış mesajlarını ifade eder. Bu mesajların tüketiciyi
harekete geçirip reklama konu olan ürün ya da hizmete yönlendirmesi için güçlü,
önemli, güvenilir ve inanılır olması gerekir.
Satış boyutunda verilen mesajlar bazı durumlarda tüketicinin temel ihtiyaçlarına bazı
özel ürün kategorilerinde de tüketicinin spesifik ihtiyaçlarına seslenilme- sini gerektirir.

Proposition (Vaat/Öneri): Belli bir ürünü tek olan özelliği ya da satış noktası ile ilişkili
iddiası nedeniyle satın alan tüketici spesifik bir faydaya ulaşacaktır. Diğer taraftan, USP
satış noktasıyla tüketici yararını tek bir yol kullanarak karşılaştırır.
USP temelinde oluşturulan reklam kampanyalarında zaman zaman sadece temel vaadlere
zaman zaman da başka yan vaatlere yer verilir. Yine kampanya boyunca iletilen bu
vaatlerden bazıları ürün tüketimi ya da hemen sonrasında tüketicinin elde edeceği yararlardan
oluşurken bazıları da belli bir zaman dilimi sonrasında elde edilebilecektir. Belli bir zaman
dilimi geçtikten sonra tüketici tarafından elde edilebilecek olan vaatlerin iletiminde mutlaka
güçlü kanıtlara ihtiyaç duyulur.
•

Ordaş’a göre, Reeves'e göre şirketler ürettikleri ürünler içine bir fikir koymalıdırlar. Eğer
kendileri ürünün içine bir fikir koymazlarsa, reklam yazarının elinden gelebilecek hiçbir şey
yoktur. Ürünün kendinde var olan fikir, reklam yazarını o ürün için fikir aramak zorunda
bırakmaz. Reklam yazarına kalan sadece fikri en etkili şekilde nasıl sunacağını ortaya
koyacak tekniği geliştirmektir. Üretici, reklam yazarına pazarda varolmayı hak eden bir ürün
getirmelidir. Bu ürünün diğer ürünlerden bir farklılığı olmalıdır.
Rosser Reeves'in U.S.R stratejisinin uygulandığı dönem, reklamcılar açısından tüm
dikkatin sadece ürün özelliklerine ve tüketici yararına odaklandığı dönem olmuştur. Bu
durum zamanla birbirinin özelliklerini hızla taklit eden ve daha iyisini üreten benzer ürünlerin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ürün döneminin sonu "ben de varım
ürünleri"nin pazarda hızla çoğalması ile gelmiştir (Ries, Trout, 1993: 23).
Reklam ajansları da ürün döneminin ortaya koyduğu özelliklerle, bu strateji doğrultusunda,
benzer ürünlere benzer planlar, prodüksiyonlar ve yaratıcı çalışmalar uygulamaya
başlamışlardır. Çünkü Reeves'in ortaya koyduğu yaklaşım, tüketici davranışlarını rasyonel bir
çerçeve içinde değerlendirmektedir. Ancak araştırmalar ve pazarda yarı başarılı markaların
çoğalması bu yaklaşımın doğru olmadığını göstermiştir. Tüketicilerce alınması zorunlu
tüketim mallarında ekonomiklik, hijyen, güvenlik gibi birtakım rasyonel faydalar iş
görmekteyken, satın alma noktasından bakıldığında tüketiciye daha ilginç gelen, psikolojik
faydaların beklendiği özellikli mallar kategorisindeki ürün çeşitlerinde duygusal tatminin ön
plana çıktığı belirlenmiştir (Evans, 1988: 18).
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Marka imajı (Brand Image)
Ürün kişiliği, bir ürüne ait, tüketicilerde oluşan toplam izlenimidir ve imaj olarak
adlandırılır. CocaCola, Nescafe, Siemens, Mercedes gibi adları duyduğumuzda aklımıza gelen düşüncelerdir. David Ogilvy'nin geliştirdiği marka imajı stratejisinde, marka imajının her
ürün için reklam yoluyla geliştirilip sürdürülebileceği üzerinde durulmaktadır. Ogilvy'e göre,
imajlar ürünün kendi yapısından kaynaklanmaz, tüketicinin ürün ya da hizmetlerle
ilişkilendirdiği özellikler ile oluşur. Ogilvy'nin inanışına göre, tüketiciler satın alımlarını
sadece ürün özelliklerine bakarak değil ürünün kendilerine getireceği fiziksel ve psikolojik
yararları göz önüne alarak yaparlar. Bu noktada reklam, marka imajını geliştirmek ve hatırda
tutulmasını sağlamak için uzun dönemli yatırımlar olarak görülür.
Marka imajı stratejisi, ürün/hizmet dışında faktörlere bağlı üstünlüğü ifade eder. Bizim
ürünümüz ile rakip ürünler arasındaki fark fiziksel temelden çok psikolojik temellidir ve
stratejinin vurgusu durumlardan çok duygular üzerindedir. Marka imajı, bir ürün ya da hizmet
hakkında insanların sahip oldukları tavırdır, bu tavır reklam tarafından özenle geliştirilir ve
şekillendirilir: Ford doğru arabayı imal etmek için özel dikkat harcayan bir otomobil
şirketidir; Chevrolet Amerika'nın istediğini vermeye adanmıştır; Coca-Cola tüm
Amerikalıların seçimidir; oysa ki Pepsi Amerika'nın yeni nesli içindir (Jewler, 1989: 41’den
aktaran Müge Elden).
David Ogilvy, Bir Reklamcının İtirafları adlı kitabında marka imajı stratejisi ile ilgili şu
noktalara dikkat çeker: "Her reklam, karmaşık bir sembol olan marka imajına bir katkı olarak
düşünülmelidir. Ne tür bir imaj yaratmaya nasıl karar verirsiniz? Bunun kısa bir cevabı
yoktur. Araştırmalar bu konuda size fazla yardımcı olmaz. Burada kendi yargınızı kullanmak
zorundasınız. Birçok üretici, marka imajında herhangi bir sınırlama olsun istemez. Herkese
her şeyi vermelidir. Hem erkek hem dişi olmalıdır; hem soylu hem de sıradan. Sonunda
ortaya çıkan, hiçbir kişiliği olmayan markadır.
Birçok ürün ve hizmet kategorisinde temel satış vaadi olarak kullanılmak için tek, farklı bir
özellik ya da yarar bulmak ve yaratmak zorlaştığı için rekabet halindeki markalar böylesine
benzerdirler. Sandra Moriarty marka imajı yaklaşımını şu şekilde özetlemektedir: İmaj
reklamları, dağınık basit konsept ya da semboller içindeki bütün algı parçalarının hepsini
sarmaya çalışır. Fizikse ürün farkları yerine psikolojik ilişkileri vurgular. İmaj reklamcılığı
dolaylı ve uzun dönemlidir. Doğrudan doğruya satış yerine şirket ya da marka için bir ün,
itibar alanı geliştirir. Marka imajı yaklaşımında temel nokta markaya bir kimlik ya da kişilik
vermektir. Markaya reklam yoluyla verilen bu kimlik ya da kişilik ürün ya da hizmetin
fiziksel özellikleri yerine psikolojik farklılıkları vurgulanarak gerçekleştirilir. Bu strateji
yoluyla, bir marka imajı yoktan var edilebileceği gibi, hali hazırda tüketici tarafından
olumsuz olarak algılanan bir imajı değiştirmek de mümkündür.
Marka imajı, ürün kişiliği, duygular ve hafızada oluşan çağrışımlar gibi tüm belirleyici
unsurları içerecek şekilde markanın algılanmasıdır. Güçlü bir marka imajının yaratılması için
markanın tüketicilerin zihninde olumlu nitelikler, yararlar, kişilik ve şirket değerleri
yaratabilmesi gerekir.
David Ogilvy, markalar benzer olduğu zaman markaların imaj ve kişiliklerinin özellikle
önemli olduğunu belirtir ve şu noktaları ortaya koyar: "Markalar arasındaki büyük ben135

zerlikler, marka seçimlerinde daha az rol oynayan unsurlardır. Viski, sigara ya da bira
ürünlerinin çeşitli markaları arasında her hangi bir belirgin farklılık yoktur. Bunların hepsi
aynıdır. Markalarının kesin tanımlanmış kişiliklerini yapılandırmak ve yerleştirmek için
reklamlarını kullanan üreticiler yüksek kârlı pazarın büyük bölümünü ele geçireceklerdir"
(Belch, Belch, 1990: 475).
Yine Ogilvy'e göre şirketler her yıl değişmeyen sabit bir imaj yaratmalıdırlar. Başarılı
şirketler basın, radyo ve televizyon reklamlarının bir defaya mahsus çarpıcı etkiler yaratan
anlar olmadığını, markaların kişiliklerini yaratma noktasında uzun vadeli yatırımlar olduğunu
anlamışlardır. Bu nedenle "müşterinizin bu işte sonsuza dek kalacağını varsayarak, ileriki
yıllara dönük olarak plan yapın. Markalar için kesin tanımlanmış kişilikler geliştirin ve
bunlara yıllarca bağlı kalın. Bir ürünün pazardaki durumunu belirleyen ürünler arasındaki
önemsiz farklılıklar değil, markanın bütün olan kişiliğidir.
İmaj reklamları, sigara, içecek, otomobil, havayolları, finans hizmetleri, parfüm ve giyim
gibi çeşitli ürün ve hizmetler için yoğun olarak kullanılmaktadır. Birçok tüketici, markaların
imajları olduğu için özel tasarımcıların kot pantolonlarını, Ralph Loren t-shirtlerini, ve
Swatch saatlerini, belirli marka biraları içmektedirler. Başarılı imaj reklamlarının anahtarı,
ürün kullanıcısını cezbedecek, onun hoşuna gidecek bir imaj saptamak ve geliştirmektir.
Ogilvy yaratıcı reklam kampanyaları ile ilgili olarak düşüncelerini şöyle maddelemektedir
(Aaker, Batra, Myers, 1992: 385’den aktaran Müge Elden)
Ne söylediğiniz, nasıl söylediğinizden daha önemlidir.
Eğer kampanyanız büyük (muhteşem) bir fikrin etrafında inşa edilmemişse sonuç
fiyasko olacaktır.
3. Gerçekleri verin. Tüketici moron değildir, onlar sizin eşinizdir. Eğer sıradan sözler ve
sloganların onları satın almaya iteceğini zannediyorsanız onların zekalarını hafife
alıyorsunuz demektir. Tüketiciler sizden verebileceğiniz bütün bilgileri isterler.
4. Satın alma sürecinde insanları sıkamazsınız. İnsanların okumayı isteyecekleri reklamlar
yapmanız gerekir.
5. Sempatik olun ama soytarılık yapmayın.
6. Çağdaş, modern reklamlar yapın.
7. Bazı kurum ve kuruluşlar reklamlarınızı eleştirebilirler, unutmayın reklamlar onlar için
yapılmaz.
8. İyi reklam yazacak kadar şanslıysanız etkisini kaybe- dinceye kadar tekrarlayın.
9. Ailenizin okumasını istemeyeceğiniz bir reklamı asla yazmayın. İyi ürünler sadece
dürüst reklamlarla satılabilirler. Eğer ürünün iyi olduğuna inanmıyorsanız o ürünün
reklamını yapmayın.
10. İmaj ve marka, marka kişiliğinin tamamı budur. Marka kişiliği pazarda yer bulabilmek
için üretilen ve söylenen saçma sapan şeyler değildir.
11. Asla taklitçi olmayın. Kimse başkasının reklamı ile marka oluşturamaz. Taklitçilik
bilerek yapılmış bir aşırma olmasının yanısıra onu yapan insanın da üzerine yapışan
kötü bir lekedir.

1.
2.
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Uygulamalar
1.

Yaratıcı reklam stratejilerine örnek veriniz.

2.

Marka imaj stratejileri üzerine tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Marka imajı nedir, nasıl uygulanır?

2.

Reklamda yaratıcı stratejileri nelerdir?

3.

USP nedir, örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde reklamda yaratıcı reklam stratejileri, marka imajı oluşturma ve konumlandırma
stratejileri üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları

1. Uygulamalı iletişim kampanyalarında karşılaşılan konulara ilişkin temel yaşam
döngüsü, Crable ve Vibbert'in tanımına benzer şekilde beş aşamada özetlenebilir.
Aşağıdakilerden hangisi konulara yönelik bu aşamalardan değildir?
a) Konu öncesi durumlar
b) Potansiyel konular
c) Kamusal konular
d) Rafa kalkmış konular
e) Proaktif konular

2. Reklâm, sunduğu düş imgeleri ile yeni değerler yaratmaktadır. Bunu da ______________
gerçekleştirmektedir.

a) Sıkı bir devletleştirme politikası izlenerek üretim araçlarının devlet denetimine
geçirilmesiyle
b) eylemlerin ahlaki olup olmamasının, eylemlerin yarattığı sonuçlara göre
değerlendirilmesiyle
c) hedef kitlenin gereksinim, beklenti ve duygularını göz önüne alarak ve onları
karşılamaya çalışarak
d) Ekonomik etkinlikte kullanılan araçların büyük bir bölümünün bireylerin
mülkiyetinde ve denetiminde olmasını
e) Kamusal destek sağlamak üzere bilgilendirme ve eğitme faaliyetlerini yürüterek

3. Reklâmla oluşturulan ideoloji, inançları, değerleri ve _________________kapsamaktadır.
a) kamu hizmeti yayınlarını
b) yayın kuruluşlarının tanıtım duyurularını
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c) yayın kuruluşunun kimliğini
d) diyalogların dilbilgisi kurallarına uygun olmasını
e) dışsal toplumsal dünyadaki deneyimleri
4. İzleyiciler reklâmlardaki mesajları dolaylı olarak almaktadırlar. Bunun nedeni
zihinlerimizin mesaj almaya değil, ______________hazırlanmış olmasıdır.
a) eğlendirilmeye
b) baskı altına alınmaya
c) kötüye kullanılmaya
d) sömürülmeye
e) yönlendirilmeye
5.______________, tüketim ve tüketim kültürünü öne çıkartır; tüketimin değer yaratmayan
bir eylem olduğu görüşünü kabul etmez.
a) Determinizm
b) Anomi
c) Rasyonalizm
d) Post-modernizm
e) Ampirisizm
6. Genel (Generic) Strateji, içinde bulunduğunuz kategoride baskın bir markaysanız
daha çok kullanılabilir. Üstünlük iddiası çok az ya da yoktur. Rekabeti kabul etmez.
Genel strateji, monopol (tekel) ya da bir ürün markasının aşırı baskın olduğu
ortamlarda ve yeni ürün tanıtımlarında yoğunlukla yararlanılan bir yaklaşımdır.
Doğru ( x )
7.

USP stratejisinin

Yanlış ( )
özelliklerinden biri; Her reklam tüketicisine bir yarar

sunmalıdır. Sadece kelimeler, sadece aşırı ürün övgüsü değil. Her reklam her
okuyucusuna "bu ürünü satın alırsan bu faydaya ulaşacaksın" mesajını söylemelidir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )
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8. Yankılama Stratejide, tüketiciyle tümüyle duygusal seviyede ilişki kurulur. Ürüne
karşı tüketicinin algısını değiştirmek ve ürüne yönelik aldırmazlığa bir çözüm
getirmek amacıyla kullanılır. Bu yaklaşımda tamamen duygusal temalar ön plana
geçer.
Doğru ( )

Yanlış ( x )

9. Ne söylediğiniz, nasıl söylediğinizden daha önemlidir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

10. Marka imajı, ürün kişiliği, duygular ve hafızada oluşan çağrışımlar gibi tüm belirleyici
unsurları içerecek şekilde markanın algılanmasıdır. Güçlü bir marka imajının
yaratılması için markanın tüketicilerin zihninde olumlu nitelikler, yararlar, kişilik ve
şirket değerleri yaratabilmesi gerekir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

Cevaplar:e, c, e, a, d
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12. REKLAM İNCELEMELERİ- RADYO VE TV REKLAM
YAZARLIĞI

143

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde televizyon ve radyoda reklam anlatım formları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Televizyonda reklam anlatım formatlarını açıklayınız.

2.

Radyoda reklam anlatım formatlarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Televizyon ve radyoda
reklam anlatım formları

Televizyon ve radyoda

Konuya ilişkin okuma ve

reklam anlatım formları

Uygulamalar

anlaşılacaktır.

yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar



Projeler: Bir hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış, tek ve
genellikle de kısa süreli halkla ilişkiler etkinlikleridir. Örneğin: bir
haber bülteni yayınlanması ya da açık hava etkinliklerine yönelik olan
ve birbirleriyle ilişkili birkaç taktik.



Programlar: Belirli bir hedefe ulaşmak üzere yapılması amaçlanan ve
sürdürülen halkla ilişkiler etkinlikleridir.



Dramatize Reklam: Dram şeklinde sunulan reklam (narrative copy
approach)'la karşılaştırılabilecek oldukça sık kullanılan bir türdür.



Marka imajı (Brand Image) :Ürün kişiliği, bir ürüne ait, tüketicilerde
oluşan toplam izlenimidir ve imaj olarak adlandırılır.
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GİRİŞ
Bu bölümde televizyonda ve radyoda reklam anlatım formatları ele alınacaktır.
Radyo reklamları anlatım formatları ( Reklam Yazarlığı, Müge Elden, İletişim
yayınları, s. 106-117)
Doğrudan reklam
Bu formatta direkt olarak satış mesajının, reklama konu olan mal, hizmet ya da kuruluşun
özellikleri çevresinde oluşturulması ve satış mesajlarının dolaysız, doğrudan hedef kitleye
yöneltilmesi söz konusudur. Bir başka deyişle doğrudan reklam; ürününüzün özelliklerine,
hizmet ya da kurumsal hikâyenize bağlı olarak hazırlanmış bir doğrudan satış mesajıdır.
Mesaj dışarıdan hiçbir cezbedici veya dikkat çekici herhangi bir şey olmadan reklam
sunucusu tarafından iletilir.
Karşılıklı konuşma şeklinde (diyalog) reklam
Burada karşılıklı konuşma ya da diyalog derken iki veya daha fazla kişi arasında geçen bir
konuşmayı kastediyoruz. Böyle bir konuşma;
a)
b)

Bir sunucu ve diğerleri,
Bir sunucunun katılımı olmadan bütün reklam mesajını ileten iki ya da
daha fazla karakter arasında yürütülür.

Birinci şekilde, sunucu ürünü kullanan kişilerle, ürünle ilgili uzmanlarla, ürünün satıcısı ya
da üreticisi ile veya bir banka örneğinde olduğu gibi veznedeki görevliden müdüre kadar
banka personeliyle konuşarak reklamı yürütebilir. Bu reklamlarda ürünün özellikleri, satış
sonrası hizmetler v.b. gibi hedef kitleye cazip gelecek konular, konuşmaların içine
serpiştirilir. Eğer sunucu ve diğer konuşan kişiler doğal olurlarsa bu tür reklam ikna edici
olabilir. Genelde bir ürün hakkında konuşmak için 60 saniye harcamak iki insanın günlük
hayatlarının bir parçası değildir. Bu şekilde hazırlanan reklamlarda da inanılırlığın
sağlanabilmesi için diyalogların sade, doğal, abartıdan uzak olması gerekmektedir. Tabiidir ki
bu tip reklamın başarısı bir yönüyle de reklamı seslendiren gerçek kişilerin performansına da
bağlıdır. Dinleyici hiçbir şekilde yapaylığı ve kandırılmış olmayı kabul etmez.
Diyalog tarzı reklamlarda yukarıda sözünü ettiğimiz inanılırlığın sağlanması son derece
önemli bir sorundur. Aşağıda inanılırlığın sağlanmasına yönelik birkaç yaklaşım sunulmuştur: ( Müge Elden, Reklam Yazarlığı)
•
•

Bir karakter, diğerine paketteki metni okur. Ancak karakter metni okurken
satıcı gibi olmaktan kaçınır.
Bir karakter, diğerine ürünün reklammdaki metni okur. Burada reklam metnini
okuyan karakterin diğerine bir haber veriyormuş gibi davranması gerekir.
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•
•

•
•
•
•
•

•

•

Reklam karakteri, mağaza satış görevlisiyle konuşur. Karakter sorular sorar ve
satıcı ürünle ilgili satış konuşmasını yaparak cevap verir.
Reklam karakteri, muslukçu, elektrikçi, v.s. gibi bilgili bir tamirci ya da servis
elemanı ile konuşur. Bu kişi ürünün neden bu kadar iyi olduğundan, uzun süre
dayanıklı olduğundan, kolay tamir edilebilir veya ne kadar az sıklıkla tamire
ihtiyacı olduğundan bahseder.
Karakter malın üzerindeki talimatnameyi (özellikle kullanım kolaylığını
belirten talimatları) okur.
Karakter ürün hakkında konuşmak için vasıflı, bilgili birini telefonla arar ve
diyalog gelişir.
İki satıcı ürünün satışa değer özellikleri hakkında konuşur.
Satış müdürü, mükemmel bir satış konuşmasını, işe yeni başlayan bir satış
elemanına anlatarak reklamı yürütür. Bu komik bir biçimde abartılabilir.
Metin yazan reklamına koyduğu satış özellikleri hakkında karısının v.b.
tepkilerini alır. Eşi v.b. de konuşan kişiye gözden kaçırdığı ve ürün ya da
hizmetle ilgili olumlu özellikleri hatırlatarak uygun önerilerde bulunur.
Bir öğrenci, sınıf çalışması olarak ürün veya hizmet hakkında elde ettiği
bilgileri öğretmenine ya da arkadaşlarına aktarır. Aynı teknik tersine çevrilir ve
öğretmen sınıfına bu bilgileri anlatır, soruları cevaplandırır. Burada da mizah
ve abartı devreye sokulabilir.
İki bilgisayar, iki köpek, iki kedi, kuş ya da diğer bazı yaratıklar ürünle ilgili
kendi aralarında konuşmalar yapabilirler. ( Müge Elden, Reklam Yazarlığı)

Dram şeklinde sunulan reklam (dramatize Reklam)
Dram şeklinde sunulan reklam (narrative copy appro-ach)'la karşılaştırılabilecek oldukça
sık kullanılan bir türdür. Durum (olay) kısa bir piyes içinde dramatize edilir ve bunun içinde
ürün, problemin çözümü olarak tanıtılır. Nitekim, ilk 15 saniye veya daha fazla bir zamanda,
bir çocuk kötü kokan bir nefesi olduğunu öğrenmiş ve korkuya kapılmıştır. Daha sonra yeni
bir diş macunu hakkında bir şeyler duyar ve göz açıp kapayıncaya kadar aşkı ve romantizmi
bulduğunu keşfederiz. Sonunda, spiker doğrudan ürün satışı ve satın alma ricası ile reklamı
kapatır. Dramatize edilmiş reklamlar genellikle profesyonel oyuncuların kullanılmasını
gerektirir.
Müzikli reklam
Bazen sözlü bir müzik parçası ile satış mesajının bir kısmı ya da tümü dinleyiciye
aktarılabilir. İster şarkılı isterse de enstrümantal müzik kullanılsın, müzikli reklam radyo
reklamcılığında gittikçe artan bir oranda kullanılmaya başlanmıştır. Radyo reklamcılığında,
müzikli reklam akılda kalıcılığı sağlamak ve dinleyici dikkatini çekebilmek için kullanılan
önemli bir formattır. Ancak bu formatta dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar; ürün ya
da hizmet ile seçilecek müzik parçasının uyumu, hedef kitlenin dinlediği, sevdiği müzik türü,
reklam mesajını taşıyan sözler ile müziğin uyumunu sağlamaktır. Konuyla ilgili daha detaylı
bilgiler ilerleyen sayfalarda yer almaktadır.
Kağıdın solundan aşağıya varsa oyuncular, özel işitsel efektler, sunucu v.b. büyük
harflerle yazılır. Bunlar okunacak sözlerin, çalınacak müzik parçalarının ya da verilecek
efektlerin tam karşısında yer almalıdırlar. Sağda ise sunucunun okuyacağı metin, sözcüklerin nasıl okunacağı, müzik ya da ses efektleriyle ilgili bilgiler yer alır. Okunacak olan
metinler küçük harflerle, açıklayıcı her türlü bilgi parantez içinde ve büyük harflerle
yazılır. Sunucunun ya da oyuncuların okuyacakları metin kısımlarında vurgulanacak
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sözcükler ya italik harflerle ya da altı çizili olarak yazılır. Ses efektleri büyük harf ve altı
kesik çizgili olarak yazılır, müzik ise büyük harf ve altı çizgili olarak gösterilir.
Açıklaması yapılır. Varsa kayıt numarası verilir.
Reklam yazarının elindeki malzemeler
Radyo için reklam metni yazmak, spesifik bir konudur. • Çünkü aracın kendi doğasından
kaynaklanan sadece duyma (kulağa hitap etme) özelliği üzerinde yoğunlaşmak, bu noktayı
daima göz önünde bulundurmak gerekir. Diğer tüm reklam ortamları için hazırlanacak
reklamlarda olası tüketici ile görsel iletişim kurma olanağı vardır. Radyo için reklam yazan
kişi sadece kulak için yazdığını hiçbir zaman unutmamalıdır. Bu noktada hazırladığı
mesajları hedef kitlesine iletebilmek için ses, söz, bazı ses efektleri, müzik gibi birtakım
etkileyici enstrümanlara sahiptir.
Söz
Radyo reklamı hazırlarken metin yazarının en büyük silahı, reklamın mesajını aktaran
sözleridir. Basılı bir reklam metninde göze oldukça güzel ve tatmin edici gelen ifadeler,
sesli okunduklarında (görülmeden) hiç de tatmin edici olmayan, kaba ve amaca hizmet
etmeyen sonuçlar doğurabilirler. Ayrıca yazılı bir metnin, sesli okunurken kaç saniyede
okunduğu da önemlidir. Kolay dinlenme ve anlaşılma açısından genel kabul görmüş
ölçütler şu şekildedir. 10 sn -> 25 kelime 20 sn -» 45 kelime 30 sn -> 65 kelime 60 sn —»
125 kelime
Radyo reklamlarında reklam mesajını aktaran sözler üç şekilde dinleyiciye aktarırlar;
monologlar, diyaloglar ve cıngıl sözleri....
Monologlar, bir reklamda tek kişinin konuşmalarıdır. Bu konuşmaların radyoda görüntü
olmadığı için dikkati çekici, dinleyiciye sıcak, yakın gelecek ifadeler içermesi son derece
önemlidir. Monologlarda didaktik bir anlatımdan kaçınılmalı, karşıdaki dinleyici ile sohbet
ediyormuşçasına bir hava verilmelidir.
Diyaloglar ise, karşılıklı iki kişinin konuşması şeklinde reklam mesajlarını taşıyan
sözcüklerin hedef kitleye aktarımını ifade eder. Diyaloglar da didaktiklikten uzak, güncel
konuşma diline yakın olmalıdır. Mümkün olduğunca kısa, özlü, yerinde esprili ifadeler
kullanılan bir dil yapısında olmalıdır. Gerekiyorsa şive ve ağızlara yer verilmeli ancak bu
şive ve ağızlar doğru kullanılmalıdır.
Diyaloglarda metin yazarının dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıralamak
mümkündür (Öngören, 1991: 61’den aktaran Müge Elden):
Fazlalık: Karşılıklı konuşmada, fazla ve işe yaramayan sözcükler, tümceler, anlatımlar ve
benzeri var mı? Eğer bunlar karakterlere, öyküye, olaylara herhangi bir katkıda
bulunmuyorsa derhal reklam metninden çıkarılmalıdır.
Yanlışlık: Aynı şekilde sözcükler ve tümceler yanlış kullanılmış olabilir. Bunlar
düzeltilmeli ya da çıkarılmalıdırlar. Dili doğru kullanmak son derece önemlidir.
Yinelemek: Gereksiz yere yinelenen sözcükler ve tümceler de ya değiştirilmeli ya da
çıkarılmalıdırlar. Eğer yinelenen sözcükler ve tümceler birbirine çok yakınsa bunlar kulağa
oldukça kötü gelirler.
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Uzunluk: Konuşmaların uzunluğu üzerinde de durulmalıdır. Uzun konuşmaların,
dinleyiciyi sıkabileceği ve dikkati dağıtabileceği unutulmamalıdır. Uzun konuşmalar çeşitli
kısa sorular ve efektlerle bölünebilir.
Kafiyeler: Raslantı sonucu tümceler kafiyeli bir şekilde kurulmuşsa bu durum
değiştirilmelidir. Ancak zaman zaman radyo reklamlarında bütün diyalogların veya monologların kafiyeli olduğunu da görmekteyiz. Bu tamamıyla bilinçli ve reklam metninin
uslübundan kaynaklanan bir yapı olduğunda olduğu gibi korunmalıdır.
Cansızlık: Kimi zaman karşılıklı konuşmada tümceler cansız bir havanın doğmasına yol
açabilirler. Böyle durumlar fark edildiğinde diyaloglar derhal yeni baştan yazılmalı, dinamik
ve ilgi çekici hale getirilmelidir.
Sözcük Sıralaması: Kimi zaman öyle sözcükler birbiri arkası sıralanır ki, bunların hepsini
peş peşe söylemek metni seslendirenler için son derece güç olur. Eğer bu durum düzeltilmezse yapılan konuşma yanlışlıklarından ötürü reklam kaydının birkaç kez yapılması
gerekebilir.
Ses
Radyo reklamında, reklam mesajlarının aktarılması noktasında "ses" öğesi devreye
girmektedir. Reklam mesajını aktaran kişinin ses tonu, rengi, heyecan durakları gibi pek çok
konu mesajın aktarımındaki başarıyı etkileyecektir.
Radyoda metin durumuna getirilen reklam mesajlarının radyo stüdyolarında mikrofonlar
aracılığıyla okunarak bantlara kaydedilmesi işlemine "seslendirme" adı verilmektedir. Bu
seslendirme işlemi ya profesyonel spikerler ya da sesi belirli bir niteliğe sahip, diksiyonu
düzgün kişilerce yapılır. Seslendirme aşamasında mesajın dinleyiciye aktarılması söz konusu
olduğundan, burada sesin tonu, konuşmadaki vurgular, sözcüklerin anlam ve heyecan
duraklarını vererek söyleme (diksiyon) gibi özellikler büyük önem kazanır. Bu noktada spiker
ya da seslendirme sanatçısının özenle seçilmesi gerektiği çok açık olarak ortadadır çünkü her
ses her metne uygun değildir.
Radyo reklam metinleri zaman zaman canlı yayınlar arasında kısa spotlar olarak da
seslendirilebilirler. Böyle zamanlarda ise kuşkusuz profesyonel spikerlerin başarılı olacağı bir
gerçektir. Çünkü doğrudan anons reklamlarında, spiker doğrudan dinleyiciye konuşur ve o an
hiçbir hata kabul edilemez. Bu tip reklamlarda başlıca iki reklam elemanı vardır: Spikerin sesi
ve reklamcının cümleleri. Dinleyici üzerinde etkili olabilecek cıngıllara ait birkaç ip ucu şöyle
sıralanabilir .
•

•
•

Şayet mümkünse sloganı, cıngılın güftesi (sözleri) içinde verin. Özellikle son sözler
olarak sloganı verirseniz, sloganın akılda kalıcılığını artırmış olursunuz. Bir müşteriniz
için ilk defa bir slogan yaratılıyorsa bu sloganın şarkı olabilmeye uygun olmasına dikkat
edin.
Birbirine benzer ve birbirini tamamlayan cümlelerde hece sayılarının da eşit ya da
birbirine yakın olmasına dikkat edin.
Hem temayı işleyen, hikâyeyi aktaran kıtaları, hem de nakarat kıtalarını birlikte kullanın.
Her cıngılda bunların oranları farklı olabilir ancak duygu, heyecan ve coşku odakları
yaratabilmek için bunların ikisinin de kullanılması gerekmektedir.
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•

•

•

Sözcüklerde ekonomik olun. Fazla sözcükleri güfteden ayıklayın çünkü fazla kalabalık
lañar insanların kafasını karıştırır, asıl vermek istediğimiz mesajın anlaşılmasını
güçleştirir.
Eğer müziğin ritmi hakkında emin değilseniz, bildiğiniz bir şarkı üzerine sözleri yazmayı
deneyin. Ancak bunu besteciye kesinlikle söylemeyin aksi takdirde etki altında kalacak ve
orijinale benzer bir eser olacaktır.
Böyle bir çalışmanın size yararı güftenin uzunluğunun ve hecelemedeki ayarların
yapılmasında seçtiğiniz parça, rehber görevi görecek olmasıdır.
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TV reklamlarında kullanılan anlatım formatları ( Reklam Yazarlığı, Müge Elden,
İletişim yayınları, s. 141-152)
Reklam mesajının temelini oluşturacak olan yaklaşımın ne olduğuna karar verildikten
sonra, yaratıcı kişi tüm dikkatini reklamın uygulama kısmına çevirebilir. Karar verilen
yaklaşım reklamın içeriğini belirler, uygulama ise bu içeriğin aktarılma biçimidir.
Yaklaşımlar ve uygulama formatları birbirinden farklıdır. Başka bir ifade ile; belirli bir
yaklaşım farklı uygulama yollarıyla anlatılabilir. Uygulamada kullanılan her bir format ile
aynı temel yaratıcı strateji ve yaklaşım kullanılmasa da birden çok reklam filmi
oluşturulabilir. Bu da reklam filmi için seçilen anlatım formatının reklamın aktarımında ne
kadar önemli bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır.
Günlük yaşamdaki sorunları çözme ya da hayattan örnekler
(Problem Solution/Slice of Life)
Reklamcılar tarafından oldukça yoğun olarak kullanılan formatlardan birisidir. Genellikle
ambalajlı ürünler için kullanılan bu formatta günlük yaşamdan bir kesit yansıtılmaya çalışılır.
Günlük hayatta tüketicinin karşılaşabileceği sorunlar gözler önüne serilir ve reklama konu
olan ürünün bu sorunlara nasıl çözüm olabileceği anlatılır. Bu uygulama yalnızca tüketici
ürün reklamlarıyla sınırlı değildir. İş dünyasında faaliyet gösteren işletmelerin sunduğu
hizmetlerin, iş sorunlarına nasıl çözümler getirdiğini anlatmak için de kullanılabilir (Belch,
Belch, 1990: 492).
Tanıklık (Testimoniáis)
Birçok reklamcı, iletmek istedikleri mesajı, ürün ya da hizmeti kullanmış birinin
deneyimini kamera önünde anlatması yoluyla hedef kitleye aktarmayı tercih eder. Tanıklık
uygulamasında sıradan insanlar, örneğin ürünü kullanarak memnun kalmış tüketiciler,
markayla ilgili düşüncelerini, onu kullanmaları sonucu elde ettikleri yararları anlatırlar.
Tanıklık yapan kişinin gerçekten ilginç bir öyküsünün olması inandırıcılığı arttırabilir.
Hedef kitle üzerinde etkili ve iyi bir gösterimin ölçütleri şunlardır (Baldwin, 1992: 73,
Kleppner, Russel, Lane, 1990: 507Den aktaran Müge Elden):
• İlgi çekici ve çarpıcı olmalıdır.
• Hedef kitleye iletilmek istenen mesaj,

satış vaadlerine uygun olmalıdır.
• Gösterimde yer alan satış vaadi, hedef kitleye ikna edici bir şekilde aktarılmalı ve
reklamda yer alan bir vaad kesinlikle kanıtlanmalıdır.
• Her türlü yapaylıktan kaçınılmalıdır.
• Gösterimin hedef kitle tarafından izlenmesi ve anlaşılması kolay olmalıdır. Çünkü
insanlar TV izledikleri (özellikle reklamlar) çoğu zaman bulmaca çözmek istemezler.
Fazla karmaşık gösterimler izleyiciyi uzak- laştırabilir.
• Yapılan gösterim hedef kitlede hiçbir kuşkuya yol açmayacak şekilde kurgulanmalı ve
mutlaka inandırıcılık sağlanmalıdır.
• Reklam boyunca mümkün olduğu kadar yakın çekimler kullanılmalı bu sayede hedef
kitlenin detayları ve olup biteni daha net bir şekilde algılayabilmesine yardımcı
olunmalıdır.
Gösterim 4 farklı biçimde uygulanabilir (Yolcu, 2001: 49’den aktaran Müge Elden, Reklam
Yazarlığı):
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Açıklayıcı Gösterim (Exptonary): Ürünün işlevini, ne işe yaradığını, tüketicinin hangi
gereksinimini karşılayacağını gösterir. Öncelikle ürünün bütün özellikleri en ince
ayrıntısına kadar hedef kitleye tanıtılır. Daha sonra ürün kullanıldığı takdirde,
tüketicinin hangi sorunlardan kurtulacağı gösterilir.
• Yanyana ya da Kıyaslama Gösterim (Side-by-Side): Ürünün öbür ürünlere kıyasla daha
üstün olduğunu kanıtlamak için kullanılır. Ürün diğerleriyle yan yana getirilir ve
reklamı yapılan ürünün üstünlükleri sıralanır.
• Önce ve Sonra (Before and After): Öncelikle tüketicinin sorunu tanımlanır ve izleyiciye
gösterilir. Daha sonra ürün kullanımı ile sorunun çözüldüğü ve tüketicinin elde ettiği
yarar gösterilir. Kimi zaman da ekran ikiye bölünür, ürün kullanımından öncesi ve
sonrası aynı anda gösterilerek aradaki farkı çarpıcı şekilde vurgulama yolu seçilebilir.
•
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Uygulamalar
1.

TV’de Reklam anlatım formatları nelerdir?

2.

Radyoda anlatım formatları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde TV’de ve Radyoda reklam anlatım formatları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.“Belirli ve ölçülebilir bir amacı olan, belirli bir zaman dilimi içinde sürdürülen, bir
konuya yönelik hedefleri içeren ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilen halkla ilişkiler
etkinlikleridir.” Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma ilişkin kavramdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kampanya
Proje
Program
Bülten
Strateji

2. Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru tamamlayandır?
_______________, yalnızca sanatsal açıdan mümkün olan en etkili mesajı hazırlamaktan
değil, aynı zamanda bu mesajın ikna edici ve satışı sağlayıcı olması konusunda da, ajans,
reklamveren ya da yayın kuruluşuna karşı sorumludur.

a) Mali işler bölüm başkanı b) Maliyet analisti
c) Internet hizmetleri sorumlusu
d) Metin yazarı
e) Müşteri ilişkileri sorumlusu

3. Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en doğru tamamlayandır?
Yayın kuruluşlarının tasarım açısından oldukça zengin olan ve 10 saniyelik bir zaman
diliminde yayınlanan tanıtım reklamlarında telefon numaraları, logolar ya da
____________________yer alır.

a) yayın kuruluşuna yönelik bir ifade ya da slogan
b) fiyat-fayda oranı
c) yardımdan faydalanan bir çocuk ya da aile örneği
d) belirli bir eylem yapılmasının istenmesi
e) şirketin yönetim konusundaki yeterliliği

4. Aşağıdakilerden hangisi Robert Stevenson’ın reklam yazarları için önerilerinden biri
değildir?

a) Yapılan reklam, doğrudan ürüne yönelik olmalıdır.
b) Sattığınız şeye sahip çıkma disiplininiz varsa ve onu açık yüreklilikle satabilirseniz,
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savaşı yarı yarına kazanmışsınız demektir.
c) Yetenek, içgüdü ve çalışkanlık yoksa, reklam yeterince iyi değil demektir. En
yaratıcı kişiler, bu özellikleri işlerine yansıtabilenlerdir.
d) Disiplin yaratıcılığın önündeki en büyük engeldir.. Dikkat çekici olma, sıcak,
insani, gerçek yaşama benzer, eğlenceli vb. özellikler, disiplin nedeniyle ortaya
çıkamaz.
e) Eğer bir reklamı izliyor ve parlaklığı karşısında hayranlık duyuyorsanız, ürünü bu
reklamın dışına çıkarmaya çalışın.
5. Aşağıdakilerden hangisi sloganın özelliklerinden bir değildir?
a) Anımsanabilir olmalı, markayı hatırlatmalı, anahtar yarar içermelidir.
b) Orijinal, yalın, düzgün, inanılır, markaya satmaya yardımcı olmalıdır
c) Markayı farklılaştırmalıdır
d) Marka için pozitif duygular vermeli, markanın kişiliğini yansıtmalıdır.
e) Mücadelecilikten ve rekabetçilikten uzak olmalıdır.

Cevaplar: a, d, a, d, e

6.Dramatize Reklam: Dram şeklinde sunulan reklam (narrative copy approach)'la
karşılaştırılabilecek oldukça sık kullanılan bir türdür.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

7. Açıklayıcı Gösterim (Exptonary): Ürünün işlevini, ne işe yaradığını, tüketicinin
hangi gereksinimini karşılayacağını gösterir. Öncelikle ürünün bütün özellikleri en
ince ayrıntısına kadar hedef kitleye tanıtılır. Daha sonra ürün kullanıldığı takdirde,
tüketicinin hangi sorunlardan kurtulacağı gösterilir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

8. Yanyana ya da Kıyaslama Gösterim (Side-by-Side) gösterim metodlarından biri
değildir.
Doğru ( )

Yanlış ( x )
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9. Raslantı sonucu tümceler kafiyeli bir şekilde kurulmuşsa bu durum değiştirilmelidir.
Ancak zaman zaman radyo reklamlarında bütün diyalogların veya monologların
kafiyeli olduğunu da görmekteyiz. Bu tamamıyla bilinçli ve reklam metninin
uslübundan kaynaklanan bir yapı olduğunda olduğu gibi korunmalıdır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

10. Kolay dinlenme ve anlaşılma açısından genel kabul görmüş ölçütler şu şekildedir. 10
sn -> 50 kelime 20 sn -» 60 kelime 30 sn -> 65 kelime 60 sn —» 135 kelimedir.
Doğru ( )

Yanlış ( x )
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13. HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMIN ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu bölümde halkla ilişkiler ve reklam işlevleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Reklamın işlevleri nelerdir?
2. Halkla İlişkilerin işlevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklamın

ve

ilişkilerin işlevleri

halkla Reklamın ve halkla
ilişkilerin işlevleri hakkında

Konuyla

ilgili

okumalar

yaparak ve örnekler vererek.

bilgi sahibi olunacaktır.
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Anahtar Kavramlar



Konular: Örgütlerin dikkate alması gereken durumlardır.



Konu yönetimi : Bir örgütün ortaya çıkabilecek durumları önceden görmesi ve bu
durumlar kontrolden çıkmadan önce karşılık verebilmesini saplayan süreçtir.



İdeoloji : Kişilerin toplumsal yaşamda özne olarak bulundukları konumların ve
yaşam biçimlerinin, başat kültürel yapıya uygun olarak kodlanması ve yeniden
üretimidir.
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GİRİŞ
Bu bölümde kamular, kamuların nitelikleri,
alınacaktır.

halkla ilişkilerin ve reklamın işlevleri ele

Medyanın kamu gündemini belirlediği varsayımına dayanan ilk çalışmayı gerçekleştiren
Lippmann’a göre, içinde yaşadığımız çevre ile ilgili bilgilerin çoğu doğrudan deneyimlerden
çok, kitle iletişim araçlarında görüldüğü gibi dolaylı yollarla gelmekte ve yalnızca bir görüntü
ya da anlam haritasından oluşmaktadırlar.7
1700-1870 arasındaki dönem gazetelerin egemenliğine sahne olurken, 1870-1930 arasında
dergilerin etkinliği gözlenmektedir. McCombs ve Weaver, radyo ve televizyon yayınlarının
ortaya çıktığı 1930-1980 arasındaki dönemi ideolojik çağ olarak adlandırmakta ve
gündemlerin daha çok etnik farklılıklar, savaşlar, şiddet vb. konularla ilgili olmaya başladığını
vurgulamaktadırlar. 1980’den günümüze kadar olan ve uzay çağı olarak nitelendirdikleri
dönemde ise bireyler belirli gündemlerin ve belirli grupların parçası olmaya başlamışlardır.
Gündem oluşturma (agenda setting), gündemin bir parçası olmayı (agenda melting)
beraberinde getirmiştir. Bireyler bilinçsiz olarak farklı gündemlerin parçası durumuna
gelmişlerdir.8

Sholle’a göre, medya, konuşulabilir olanın alanını oluşturan bir görme biçimi, düzenleme ve
yargılama yönteminin yanı sıra, bir seçme ya da yeğleme alanı sunmaktadır. Böyle bir söylem
düzeni, hem dışlayıcı bilgi alanını hem de bu alana karşılık gelen özel konumlarını
yaratmaktadır.9

Habermas, medya eleştirilerinin yönünü yüzey yapılarından ve maddi çıkarlardan, iletişim ve
dilin biçimlendirici etkisine yöneltmektedir. Habermas’a göre, medyanın işlev biçimi,
propagandaya yönelik tümcelerin yüzey yapılarından çok dilin çarpık olarak kullanılmasına
bağlı olmaktadır. Kitle iletişiminin çarpık olmasının nedeni, söylemin içeriğini ön plana
çıkararak, düzgüsel (normatif) özelliklerin arka plana iletilmesidir. Dilsel kısıtlılıklar
nedeniyle kendi çıkarlarını dile getiremeyen gruplar da, verili medya içeriğini benimseme
eğilimi göstermektedirler. Ancak, çarpık dilin yaratılması, egemen sınıfların kendi
propagandalarını izleyiciye dayatmalarına yönelik olmayıp, araçsal bir bilişsel çıkara bağlı,
toplumdaki iletişimin yapılanma biçiminden kaynaklanmaktadır.10 Medya içeriği, toplumsal
iktidar ilişkilerinin genel bir görünümünü sergilemektedir. Başat güçlerin dışında olanların
Aktaran: Yüksel, a.g.e., s. 33.
Maxwell McCombs ve David H. Weaver, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 9 Nisan 2001 tarihinde
vermiş oldukları konferans notları.
9
David J. Sholle, “Eleştirel Çalışmalar: İdeoloji Teorisinden İktidar / Bilgiye,” Medya İktidar İdeoloji, Der. ve
Çev. Mehmet Küçük, Ankara, Ark Yayınevi, 1999, s. 302.
10
Sholle, a.g.e., s. 281.

7

8
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haberlerde yer alabilmeleri ancak protesto, grev, cinayet vb. düzen dışı ya da karşıtı
eylemlerde bulunduklarında gerçekleşmektedir.11
Medya eleştirisine yönelik olarak yapılan araştırmalara kısaca değinmek gerekirse, bu konuda
üç temel yönelim olduğu söylenebilir. İlk olarak, antropoloji, göstergebilim, psikanaliz ve
dilbilimdeki kavramlardan yaralanan yapısal yaklaşımın amacı; medyadaki simgeleme ve
anlamlandırma sistemini ve süreçlerini incelemektir. Althusserci bir ideolojik yaklaşımı olan
yapısalcı yöntem, bireylerin dünyayı anlamlandırdıkları medya metinlerinde yer alan örtük
düşünce ulamlarına odaklanmaktadır. İdeoloji, medya metinleri üzerinde en etkili olan öğe
olarak ortaya çıkmaktadır. Althusser’e göre, ideoloji, kişilerin toplumsal yaşamda özne
olarak bulundukları konumların ve yaşam biçimlerinin, başat kültürel yapıya uygun olarak
kodlanması ve yeniden üretimidir.12
İkinci temel yöntem olan kültürel çalışmalar; Hall tarafından ortaya konulduğu üzere, medya
iletilerinin alıntılandıkları toplumsal ortamların medya etkisini ve içeriğini biçimlendirdiğini
öne sürmektedir. Kültürel çalışmalara göre, toplumsal bilinç ve toplumsal varlık arasındaki
kültürün, temel üstyapı ayrımının olanak tanıdığından daha karmaşık bir yapısı vardır.
Eleştirel yaklaşımlarım üçüncüsü olan ekonomi politik yöntem, Murdock ve Golding’in de
ifade ettikleri gibi, medya endüstrisinde giderek artan denetim ve tekelleşmeye paralel olarak,
medya ürünlerinin ekonomik yapıları ve üretim süreçlerini incelemektedir ve temel varsayımı;
medyanın denetimi elinde bulunduranların kendi sınıfsal çıkarları doğrultusunda yanlış bilinç
üretmeleri ve bunu kitle iletişim araçları ile yaymalarıdır. Özetle, medyanın politikası esas
olarak ideolojik bir özellik taşımaktadır ve içerik bu politika doğrultusunda
biçimlendirilmektedir.
İçinde bulunulan dünyanın algılanmasında ya da açımlanmasında toplumsal ve kültürel bir
kurum olarak yararlanılan haber, nesnellik, tarafsızlık, dürüstlük ve açıklık gibi nitelikleri
nedeniyle, okuyucu ya da izleyici tarafından en az sorgulanan metinler arasında
bulunmaktadır.13 Buna neden olan etkenlerin başında, aktarılan gerçekliğe ilk elden ulaşmanın
neredeyse olanaksız oluşu gelmekte, haberin gerçekliğin aynası olarak kabul edilmesi ve
kameranın gerçeği yansıttığının düşünülmesi de bu konuda etkili olmaktadır. Sunulacak
haberlerin belirlenmesi ve yayınlanması büyük ölçüde editörlerin haber değerliliği
konusundaki düşüncelere dayanmaktadır.14 Bu nedenle de, öznel bakış açılarının, nesnelliği
etkisizleştirmesi söz konusu olabilmekte, talebe cevap verme kaygısı, belirli kalıpların dışına
çıkılamamasına yol açmaktadır.

Kitle iletişim araçları ile aktarılan haberler, karmaşık ve değişik özellikteki olaylar arasından
Reese Shoemaker, Pamela and Stephen Reese, “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi,” Medya, Kültür
ve Siyaset, Der. Süleyman İrvan, Ankara, Ark Yayınevi, 1997, s. 105.
12
Terry Eagleton, İdeoloji, Çev. Muttalip Özcani, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1991, s. 41.

11

13
14

Hakan Ergül, Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2000, s. 9.
Groombridge, a.g.e., s. 97.
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izleyiciler ya da okuyucular için seçilmekte ve belirli gazetecilik pratikleri çerçevesinde
biçimlendirilmektedir. Kitle iletişim araçları ile aktarılan haberlerin içerikleri izleyicilerin
günlük yaşamlarını çeşitli biçimlerde etkileyebilmekte, kendilerini iyi ya da endişe içinde
hissetmelerine neden olmakta ve doğrudan deneyimlerinin dışındaki dünyaya ilişkin olarak
hangi konulara ilgi göstereceklerine işaret etmektedir.

Gündem belirleme yaklaşımına göre, izleyiciler kitle iletişim araçlarında yer alan haberlerden
yalnızca bazı gerçekleri öğrenmekle kalmamakta, aynı zamanda, belirli bir konuya ayrılan yer
ve süreye bağlı olarak, o konunun önemine yönelik çıkarımlarda da bulunabilmektedirler.15

“Medyanın güçlü ve başat ideoloji tanımlarına yönelik bir yeniden üretim
gerçekleştirdiği...ideolojik süreç içinde haberler...gerçekliğin ideolojik temsiliyeti ve inşasında
oldukça stratejik bir yerlem ya da söylemdir...haber asla basit ve saf olgulardan ibaret
olmayıp, zorunlu olarak bir seçme, bir çözümleme ve özellikle de gerçekliğin bir
değerlendirmesidir.16

Niceliksel olarak değerlendirildiğinde haberler, dünya politikasının ve ekonomisinin günlük
görünümünü, dünyanın bilinmeyen bir yerine ait beklenmedik ya da büyük etki yaratacak
olaylarla çeşitlendirilmiş biçimde sunmaktadır. Stevenson bu noktada bir parantez açarak,
önemli değişikliğin, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve eski diktatörlükler dikkate
alındığında, aktarılan bilginin niceliği ve kaynakların çeşitliliğinde olabileceğini
söylemektedir. Bununla birlikte, birkaç küresel kaynağın, özellikle CNN ve yerel medyaya
sahip olan benzer çokuluslu kuruluşların tüm dünyadaki medyayı ortak bir haber tanımına ve
sunum ölçütüne yönlendirebileceği de vurgulanmaktadır.17

Televizyon haberleri yalnız konu ve öykü seçimlerinden değil, aynı zamanda sözel ve görsel
anlatılardan oluşmaktadır. Sunum şekillerinde sürekli olarak ortaya çıkan karşıtlık,
bilgilendirme ve eğitme amaçları ile eğlendirme amacı arasında görülmektedir.18

15

McQuail ve Windhall, a.g.e., s. 356-357.
Çiler Dursun, TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara, İmge Yayınları, 2000, s. 124.
17
Robert L. Stevenson, “Remapping the News of the World,” October 15, 2000,
(Çevrimiçi) http//www.biblio.org/newsflow/results/Newsmap.htm, 5 Mart 2002.
18
Chris Barker, Global Television, “Prime-time Goes Global: Programmes and Audiences,” USA, Blackwell
Publishers, 1997, pp.100-101.

16

167

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMIN İŞLEVLERİ
Halkla ilişkiler, bireylerin, kamu, özel ve sivil toplum kurumlarının birbirleriyle sağlam ve
doğru ilişkiler kurmasında önemli rol oynar. Halkla ilişkiler iç ve dış hedef kitlesine yönelik
olumlu iletişimi sürdürerek onları istenilen yönde tutum ve davranışlara yönlendirmeyi
amaçlar. Bu çerçevede bilgilendirme, ikna, savunma ya da diyalog yöntemlerinden birini
kullanır, ancak bu yöntemlerden ikna ve savunma yöntemi tek yönlü ve pragmatik bir
yaklaşımı benimsemiştir. Demokratik anlayış kapsamında ele alındığında halkla ilişkiler,
karşılıklı yararı sağlamayı amaçlayan, demokratik bir toplumda uygulanabilecek bir iletişim
ve yönetim sürecidir. Halkla ilişkiler, çeşitli propaganda teknikleriyle halkın karar alma
süreçlerini etkilemeye, güç odaklarının yerlerini değiştirmeye çalışır. Halkla ilişkilerin işlevi,
bilgilendirme aracılığıyla her alanda gelişimi gerçekleştirmek, gerektiği zaman bir değişim ya
da gelişim yaratmaktır. Bu bağlamda, “halkla ilişkilerin özü olan iletişimin hareket noktası
bilgilendirmek de olsa, görüş ve düşünceleri etkilemenin önemi nedeniyle halkla ilişkiler
süreci ikna edici iletişimle doğrudan ilgilidir” (Peltekoğlu, 1998: 143).

Pek çok görüşü bir araya getiren Vasquez ve Taylor (2001), kamunun kavramlaştırmalarını
dört bakış açısına göre sınıflandırmışlardır: kitlesel, durumsal, gündem oluşturma ve öykü
anlatan insan (homo narrans). Vasquez ve Taylor’ın, kaynağını demokratik felsefeden alan,
kitlesel kamulara yönelik bakış açısı, kamuyu, kendi kendini yönetmesi gereken sabit ve
kolektif bir varlık olarak, kural oluşturucu biçimde tanımlamaktadır. Kamu, yurttaşlık ile ilgili
konularda iletişime ve eyleme geçtikçe, demokratik süreç yoluyla iletişim gerçekleşmektedir.
Kamuların gündem oluşturan görüşleri söz konusu olduğunda, akademisyenler, kamuların
siyasal konular etrafında ortaya çıktığını öne sürmektedir. Siyasal çatışmalarda yer almaları
ve bunlar üzerindeki etkileri nedeniyle, kamular varlığını sürdürmektedir ve görevleri de,
destek sağlamak ve siyasal konuları genişletmektir; böylelikle siyasal kararları verenlerin
radar ekranına (gündem) girerler. Yaptıkları sınıflandırmada öykü anlatan insanın (homo
narrans) bakış açısının kamular üzerinde etkisini de belirten Vasquez ve Taylor, bu
“evrimleşmiş” kamuların daha “iletişim-merkezli” olduğunu öne sürmüşlerdir (p. 146). Bu
görüşe göre, kamular, belirli bir sorun ya da duruma karşı yarattıkları sembolik gerçekliği
paylaşan retorik topluluklardır.

Halkla ilişkilerin çalışma alanları; vakıflar, dernekler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, eğitim
kurumları, hastaneler, bankalar, vb. çeşitli ulusal ve uluslararası özel ve kamu kuruluşlarını
kapsamaktadır. Halkla ilişkiler ideolojik bir araç, bir söylem oluşturma sürecidir. Kendi
işlevine uygun olan ideal söylemi hedef kitle için kurgular ve bunu yineleyerek kodlarla
iletir. Böylece konu ile ilgili hedef kitlede bir farkındalık yaratır, bilinç oluşturur. Halkla
ilişkiler hedef kitlesi üzerinde rıza ve onay yaratımıdır. Althusser’e göre, ideolojik egemenlik
ideolojik aygıtlar içinde kurulmuştur. “İdeolojik aygıtlar içindeki ritüellere gömülmüş olarak
yaşanan ve esas olarak çağırma, adlandırma mekanizması olarak çalışan bir oluşum içinde
ortaya çıkar. Bu süreç ideolojik öznenin oluşum sürecidir. İdeoloji özneleri adlandırır ve
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çağırır; özneler bu ritüeller içindeki pratikler aracılığıyla adlandırma, karşılama, ibadet etme,
oy verme, vatanı savunma gibi eylemlerle kendi özne konumlarının farkına varırlar.

Ona göre bir öznenin fikirleri, bu öznenin fikirlerinin kaynaklandığı ideolojik aygıtı
tanımlayan maddi ritüelin kurallarıyla düzenlenmiş maddi pratiklerde yer alan kendi maddi
eylemleridir” (Üşür, 1997: 45). Halkla ilişkilerin insan odaklı ve idealist yönelimli rolü,
gelişme kapsamında sağlıklı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Sağlıklı toplum,
sağlıklı bireyin tanımından hareketle, “Gerçekliğin algılanmasında üstünlük, kendini,
başkalarını ve doğayı benimsemede, sorunlara odaklanmada gelişmişlik, özerk olma
çabasında artış, kültürel biçimlenmeye direnme, değerlendirmelerde yenilik ve duygusal
tepkilerde zenginlik, kendini insan ailesiyle daha özdeş hissetme, gelişmiş insan ilişkileri,
daha demokratik bir yapının olması, gelişmiş yaratıcılık ve değer sisteminde çeşitli
değişiklikler” gibi unsurları içerir (Maslow, 2001: 31). Halkla ilişkiler, demokratik ve sağlıklı
bir toplum yapısını amaçlamalıdır. İnsan odaklı uygulanan halkla ilişkiler, yönetim sürecinin
demokratikleşmesine ve anlamlandırılmasına katkıda bulunarak sağlıklı toplumun unsurlarına
ulaşılmasında araç rolünü üstlenir. Böylece bireyler yönetim sürecine gerçek anlamda katılma
fırsatını bulurlar, kendilerini güvensiz ve belirsizlik içinde hissetmezler. “Demokratik yönetim
süreci, eşitlikçi bir yönetimdir. Yabancılaşmayı önler. Olay ve olguları, içine bilfiil
duygularıyla katılarak doğru biçimde anlamlandırabilen birey yabancılaşma yaşamayacaktır…
Bunu yapamayan kişi ise, güçsüzlük hissine kapılacak, kuralsızlık, yaratıcılık kaybı ve
kendine yabancılaşma ile karşılaşacaktır” (Witt, 1980: 144-145). Halkla ilişkiler toplum
yararına kullanıldığında birey, toplum ve devlet arasında bu tür bir yabancılaşmanın
yaşanmasını engelleme gücüne sahiptir.
Demokrasinin gereği olarak, kadın ya da erkek tüm vatandaşlar arasındaki iletişim
engelleri kaldırılmalıdır. Sosyal sorumluluk duygusu ve toplumsal bilinç
geliştirilmelidir. Toplumdaki kurumlar arası iletişim geliştirilmeli, eksikleri anında ve
zamanında gerekli yerlere iletilmelidir. Halkla ilişkiler, özel sektör, kamu kurumları,
devlet ve toplum arasında bir bağlantı oluşturarak bu işlevleri yerine getirebilir. Kişiler
ve kurumlar arası çatışmalara ve çıkar ayrılıklarına fırsat vermeden uzlaştırıcı bir
görev üstlenebilir..Ayrıca halkla ilişkiler devletin kamu ya da kamu dışındaki ekonomi
ve üretimle ilgili kurumlarına kamunun istek ve beklentilerini ileterek, bunun takipçisi
olabilir.
Halkla ilişkilerin nasıl değiştiği ile ilgili çok güzel bir açıklamayı Harold Burson (Burson
Marsteller) yapmaktadır. İlk zamanlar müşteriler, Şunu “nasıl söylemeliyiz” sorusunu
sorarlar. Ne söyleyeceklerini biliyorlar’dır. Sonra bu, “ne söylemeliyiz” olur. Ne
yapacaklarına karar vermişlerdir. Nasıl ve ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Ardından, bu
soru “nasıl yapmalıyız” sorusuna dönüşür. Nasıl yapacak ve kamuoyuna duyuracaklardır.
Nasıl söylemeliyiz tek yönlü bir iletişimdir. Basın ajansı modeline uygundur. Günümüzde
halkla ilişkiler danışmanlarından doğrudan müşteri kuruluşun karar alma sürecine katılmak
üzere destek alınır. Bu değişimler bilgi ile ilintilidir, yani beklentiler artmıştır. Halkla ilişkiler
etkinliklerinin hem nedeni hem de sonucu olan kamuoyu, yönetim sürecini, alınan kararları
etkiler. Halkla ilişkiler bir kamuoyu oluşturma sürecidir. Halkla ilişkiler insan odaklı olması
nedeniyle uygulamalarını kişilerarası etkileşim ve iletişim bağlamında kurar. Cutlip ve
Center (1958: 58) kitaplarındaki “Kanaat ve Kamuoyu” adlı bölüme Grunig’ten alıntılanan şu
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cümle ile giriş yapmaktadır: “Kamuoyu yüzleşilmesi, anlamaya çalışılması ve ele alınması
gereken bir kavramdır. Kamuoyu, kuruluşların büyüyüp geliştiği ya da yok olup gittiği
psikolojik bir ortam sağlamaktadır”. Kamuoyunu bu derece biçimleştirici etkiye sahip olan
halkla ilişkilerin görevi, kurumların ayakta kalabilmelerini ve ortamlarına uyum
göstermelerini sağlamaktır.
Bilinç oluşturucu, dönüştürücü ve değiştirici bir işleve sahip olması sebebiyle, toplumların,
siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimlerinin sürecinde, halkla ilişkilerin işlev, yöntem ve
araçlarını buluruz. Burada amaç, belirlenen, kurgulanan mesajı doğru, tutarlı ve sürekli
biçimde hedefe ulaştırmaktır. Mesajlar, örgütler, bürokrasi, ırk, din, dil, cinsiyet, yasalar, aile,
iş, vb istenilen doğrultuda oluşturulabilir. Halkla ilişkiler bir yönetim fonksiyonudur.
Genellikle gruplar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleşen insan etkinliklerini ve ilişkilerini
düzenleyen halkla ilişkilerin etkileşimdeki çelişki ve uyumsuzlukları ortadan kaldırıcı işlevi
vardır. Halkla ilişkilerin amacı, beklentileri karşılamak için gerekli etkileşim alanlarını
hazırlamaktır. Kitleleri ikna ederek yönlendirebilmek için beklentilerin bilinmesi ve o
doğrultuda yöntem belirlenmesi gerekmektedir. İnsanoğlunun yaşamdan ve gelecekten
beklentileri onun ideolojisinin önemli bir bölümünü oluşturur (Kongar, 2000: 369). Halkla
ilişkiler yalnızca beklentilere uygun yöntem belirlemez, aynı zamanda beklentileri de belirler.
Beklentiler ve gereksinimler ile ilgili farkındalık sağlayarak kamunun kendini tanımasına
yardımcı olur. Burada beklentilerin yanılsamalı değil, bireylerin gerçek beklentileri olması
gerektiğini belirtmekte de yarar var. Bireyler kendilerini, gerçek beklentilerini,
gereksinimlerini ve haklarını tanıyarak demokratik söylemlerde bulunurlar.
Kurumlarla ilgili bilgilerin halka en iyi biçimde aktarılması gerekmektedir. Böylece kurumlar,
bireylere işlev ve misyonlarını daha iyi anlatabilirler. Bu misyon doğrultusunda halkın
katılımını sağlayıp onların kendileri aracılığıyla seslerini duyurmalarını sağlayabilirler.
Toplumun kurumları fark etmesi ve bu kuruluşların varlıklarını sürdürme başarıları önemlidir.
Türkiye'deki gelişmeyi önleyen önemli etkenlerden birisi demokratik yönetişimin
uygulanamamasıdır. Bunun nedeni kurumların birbirlerinden ve eylemlerinden haberdar
olamamalarıdır. Halkla ilişkiler mesleği, bu tür sorunları ortadan kaldırmayı ve halkın
sorunlarına çözüm bulmayı örgütlerin bilgi, ekonomik güç eksikliklerini giderecek
çalışmalarla verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca veri tabanını
oluşturmak, iletişim ağı kurmak, kurumlar arasında olumlu/olumsuz bilgi paylaşımını teşvik
edecek olanakları sağlamak, kurumların çalışmalarını duyurmak ve lobi faaliyetleri yürütmek,
toplumsal farkındalığı artırarak, toplumla kurum arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacını
yerine getirir. Ancak bu tür birleştirici işlev üstlenen halkla ilişkilerin yeterince tanınmaması
da önemli bir sorundur.
Halkla ilişkiler, kurumun vizyon ve misyonunun aktarılmasında, halkın o kurumu
tanımasında önemli bir role sahiptir. Toplumsal gereksinimlerin giderildiği, demokrasinin en
belirgin biçimde işlemesi gereken polis teşkilatında halkla ilişkiler fikri daha iyi oturmuş
olmalıdır.
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UYGULAMALAR
1. REKLAMIN

VE

HALKLA

İLİŞKİLERİN

İŞLEVLERİNİ

SOSYAL

VE

EKONOMİK AÇIDAN İNCELEYİNİZ.
2. Ekonomi politik nedir?
3. Reklamın ekonomi politiğini anlatınız.
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Uygulama Soruları
1. Reklamın ekonomi politiğini anlatınız.
2. Reklamın satış amacı ve özel amaçları nelerdir?
3. Halkla ilişkiler reklamcılığı nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde halkla ilişkiler ve reklamın işlevleri öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun niteliklerinden biri değildir?
a) Kamu, ayırt edilemez niteliktedir.
b) Kamu, homojendir.
c) Kamu, örgütünüz için önemlidir.
d) Kamu, ciddiye alınmayı gerektirecek kadar büyüktür.
e) Kamu ulaşılabilirdir.
2. Aşağıdakilerden hangisi İtibar için söylenemez?
a) Kurumun ürün ve hizmetinin satışına etki etmez.
b) Yatırımcıları etkilemesine yardımcı olur.
c) Yetenekli ve kalifiye çalışanları almasına yardımcı olur.
d) Hükümet kanalında etkisini arttırmasına katkıda bulunur.
e) İtibar elde edilmesi oldukça zor bir unsurdur.

3. Hızlı tüketim ürünleri doğası gereği çabuk ve sürekli tüketilen ürünler
olduğundan reklam veren firmalar, tüketicinin beyninde olabildiğince yer almak
için onu sürekli bir mesaj bombardımanı ile vermektedirler. Burada amaç,
________________________.

a) Bireylerindeki ortak inanç ve duygularbütününü oluşturmak
b) Kitle iletişim araçları tarafından oluşturulan ve kitlelere yayılan içeriği oluşturmak
c) Herhangi bir toplumsal olayı açıklarken, toplumsal varlık ile toplumsal bilinç
arasındaki ilişki kurmaktır.
d) tüketimde markanın bilinirliğini arttırarak, marka tercihi yaratmak ve marka
sadakatini korumaktır.
e) mekanik dayanışmanın yerini organik dayanışmanın almasıdır.
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4. Aşağıdakilerden hangisi verilen ifadeyi en doğru şekilde doldurur?
_______________, medyada bir konuya verilen önem ile izleyenlerin bu konuya
gösterdikleri ilgi arasındaki ilişkiyi geliştirdikleri bir modelle ortaya koymuşlardır. Bu
modele göre, kitle iletişim araçlarında belirli bir konuya ayrılan zamanın ölçülmesi ile
sağlanacak bilgiler, izleyicilerin bu konuya gösterdikleri ilgi oranı ve konuya ilişkin
yargılarıyla ilişkilidir.
a) Auguste Comte
b) Shannon ve Weaver
c) McCombs ve Shaw
d) DeFleur
e) Mills ve Schiller
5. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde dergilerin etkinliği gözlemlenmektedir?
a. 1700-1870
b. 1870-1930
c. 1930-1980
d. 1680-1700
e. 1980’den günümüze
6. Medyanın kamu gündemini belirlediği varsayımına dayanan ilk çalışmayı kim
gerçekleştirmiştir?
a) Lippmann
b) Katz
c) Katz
d) Klapper
e) Benda ve Ortega
7. Aşağıdakilerden hangisi verilen ifadeyi en doğru şekilde doldurur?
Althusserci bir ideolojik yaklaşımı olan yapısalcı yöntem, _____________________.
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a) Kitle iletişim alanında yaşanan hızlı değişim sonucunda bireyler birbirlerinden
soyutlanmalarını incelemektedir
b) Yaşam biçimleri, bireylerin tüketimlerine göre tanımlanmakta ve tasarlanmaktadır.
c) sunulan ürünlerin herkesin farklı ihtiyaçlarına mutlaka yanıt verdiği iletisini
kurgulamaktadır
d) bireylerin dünyayı anlamlandırdıkları medya metinlerinde yer alan örtük
düşünce ulamlarına odaklanmaktadır.
e)Toplumsallaşma süreci içinde kültürel kodları öğretmektedir
8.

“ Kitlesel satışa odaklıdır. Reklam ağırlıklı olarak kullanılarak talep yaratılmaya

çalışılır. Bu stratejide harcamalar genelde reklam üzerine yapılır ve daha az bir ödeme ile
gerçekleştirilebilir.” Aşağıdakilerden hangisi verilen ifadeye uygun bir pazarlama
stratejisidir?
a)

Push Stratejisi

b)

Pull Stratejisi

c)

Ürün- Fayda Stratejisi

d)

İmaj- Kimlik stratejileri

e)

Ürün konumlandırma stratejisi

9. “............................. farklı kültürlerden gelen insanların aralarında nasıl iletişim kurduklarını
ve iletişim çabalarının benzer ve farklı yönlerini inceleyen çalışma alanıdır” ifadesinde boş
bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile doğru biçimde tamamlanabilir?
a) Etnomerkezcilik
b) Kültürlerarası iletişim
c) Kültür şoku
d) Kültürlerarası uyum
e) Kültürlerarası yetkinlik
10. Aşağıdakilerden hangisi Reklam biriminin, aktif rol aldığı görevlerden biridir?
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a) Satış oranlarının arttırılması
b) Hedef kitle ile iyi ilişkiler geliştirme
c) Bilgi akışının kontrol edilmesi
d) Kamuoyunu sürekli bilgilendirme
e) İç ve dış iletişim planları oluşturma
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14. REKLAMLARIN İŞLEVİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu bölümde reklam yazarlığı kapsamında ikna edici yazım tarzları üzerinde
durulacaktır. Reklamın işlevleri anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Halkla ilişkiler yazarlığı nedir?
2. Kişiyi eyleme geçiren unsurlar nelerdir?
3. İkna edici iletişim tarzını açıklayınız?
4. Mesajın açık olması ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklam

yazarlığı Reklam yazarlığı

Uygulamalar yapılacak.

kapsamında ikna edici kapsamında ikna edici yazım
yazım tarzları üzerinde tarzları üzerinde
durulacaktır.
işlevleri

Reklamın durulacaktır. Reklamın
işlevleri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Kamusal: Kamu ile ilgili.

•

Retorik: Güzel söz söyleme, hitabet sanatı.

•

İmece: Birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle, bir kişinin ya da bir topluluğun işini
görmesi ve böylece işlerin sırayla bitirilmesi,
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GİRİŞ
Bu bölümde reklam yazarlığı kapsamında ikna edici yazım tarzları üzerinde
durulacaktır. Reklamın işlevleri ele alınacaktır.
14. Reklamın İşlevleri
Pazarlama karmasının ve markalama sürecinin bir parçası olan reklam, ürün ile onun
yinelenen sunumunu inşa eden iletişimin oluşturulmasını sağlamaktadır. Reklam, alıcıları
sürekli olarak satın almaya ve kullanmaya güdülemektedir. Kullanıcıları, reklamı yapılan
malın kullandıkları markalardan daha iyi olduğuna ikna etmeye çalışan reklam, ayrıca,
markanın ulaşabileceği yerleri belirtmektedir.19 Doğrudan kar elde etme amaçlı reklam ürünü
ve ürünün yüklendiği tüm değerleri de satışa sunar. Ürün ile yaratılan markanın imajı ve
yansıttığı yaşam değerleri, tüketicilerin yaşam değerlerine de yansımaktadır. Böylece, reklam
ürün ile kullanıcı arasında bir özdeşleşme yaratmaktadır.

Reklam toplumsal gerçekliği etkileyip toplumsal dönüşümü gerçekleştirdiği ölçüde ondan
etkilenmektedir. Popüler kültürünün yarattığı tektipleşme ve standartlaşma reklamın da kendi
stereotiplerini oluşturmasına neden olmuştur. Reklam toplumsal olarak negatif stereotipler
yaratılmakta ve cinselliği ön plana çıkartmaktadır. Reklam toplumu ve kültürel normları
etkileyerek olaylar ve düşünceler hakkındaki bakış açılarını değiştirme gücüne sahiptir.
Reklam aynı zamanda, toplumun aynası olarak nitelendirilmektedir.20

19

Roderick White, Advertising, London, Mc Graw Hill Co., 1993, pp.12-14.
J. Thomas Russell and W. Ronald Lain, Advertising Procedure, USA, Simon and Schuster Co., Prentice-Hall
Inc.,1993, p.699. 20 John Berger, Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, İstanbul, Metis Yayınları, 1999,
ss.142-149.
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20

183

Reklamcılık toplumsal farklılıkları kültürel farklılıklarla, kültürel farklılıkları da ürün
farklılıkları ile örtüştürmeye uğraşır. “Reklamın amacı, seyircinin de içinde bulunduğu
yaşamdan bir ölçüde memnun olmadığı duygusunu kamçılamaktır. Kişi, kendi özel
yaşamında bir eksiklik duymalıdır. Reklam, seyirciye bu eksikliği giderecek ya da
gidereceği sanılan nesneyi sunar ve bireye sunduğu seçeneklerle bireyi siyasal seçmenin
yerine geçirmektedir.”21 Bunu yaparken yine varolan ideolojiyi verili kültür çerçevesinde
yanılsamalı olarak sunmaktadır. Reklamlarla eksiklikleri giderici kavramlar beklentileri
sözde karşılarken, tüketiciler bu kavramları, rol ve imgeleri tekrar tekrar
içselleştirmektedirler. Böylece, reklamın sunduğu imgelerle kendi değerlerini ve kendi
konumlarını yeniden üretmektedirler. Buna göre Türk reklamları da kendi toplum yapısına
seslenen bir kurgu ile kendi ideolojisini sunmaktadır.
Prof. Dr. Özden Cankaya’nın da belirttiği gibi, “2 Mart 1972 tarihinde saat 20:57’de Türk
televizyonunda reklam yayınları başlamış oldu. Televizyon yayınları, reklam yayınlarıyla
içerik açısından yeni bir tür kazanırken, televizyon izleyicisi için de yeni bir mesaj kaynağı
ortaya çıkıyordu. Çamaşırları beyaz olduğu için daha mutlu kadınlar, bir fıstıkla neşe
kazanan çocuklar, kolalı bir içkiyle hayatın tadını çıkaran gençler özdeşleşilmesi gereken
tipler olarak topluma sunulmaya başlamıştı.”22
Reklam, göstergeler, imgeler ve söylemler kitlesini tüketime sunmakta ve toplumdaki
egemen ideolojiyi aktarmaktadır. Bu ideoloji toplumsal gerçekliği oluşturan gündelik
hayatı biçimlendiren ideolojidir. “Genel koşullandırma gündelik örgütlenmesinden
geçiyor ve dolayısıyla kadınların, kadınlığın koşullandırılmasıyla gerçekleşiyor.
“İmaj oluşturmaya yönelik reklamcılık, dışlanmış değerler, arzular ve sembolojiler
üzerinde yükselebilir ama onları asla basitçe yansıtamaz. Çeşitlilik taşıyan şeyleri
simgeleştirir, uzlaşmaz ya da yıkıcı olan yanları süzgeçten geçirerek eler ve tüketimin
kendi rolü ile bakış açısını doğallaştırır. Çizdiği bu dünya resmi düz, tek boyutlu, kapsayıcı
ve normalleşmiş bir dünyadır.”23 Reklamlar sembollerden oluşmaktadır. “Semboller
gerçekliğin dışındadır. ‘Semboller, gerçekliği tanımlamaya muktedir değildir’ der John W.
Murphy. Bu tanımdan hareketle, sembolik unsurlarla depolanan hafıza, sembolik biçimde
hatırlar. Böylece medyatik hafıza sosyal gerçekliğin medya ile sembollere indirgenmiş ve
kodlarını buna göre yapan sembolik değer taşıyan bir hatırlama biçimidir.”24 Günümüzde
ideolojiler simgeleştirilmiş olarak verilmektedir. “Reklam dünyası vicdanımıza ve
libidomuza ulaşmak için çabalamaktadır.”25 Toscani’nin oldukça tepki çektiği, toplumsal
vicdan yaratan reklamlar farklı ikna biçimiyle karşımıza çıkmaktadır.

Özden Cankaya, Türk Televizyonunun Program Yapısı (1968-1985), İstanbul, Mozaik Basım-Yayıncılık,
ty, s.26
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Andrew Wernick, Promosyon Kültürü, Çev. Osman Akınhay, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1996, s.75.
24
Nurdoğan Rigel, Rüya Körleşmesi, İstanbul, Der Yayınları, 2000, s.31.
25
“Reklamcılarla Yatağa Girmek,” başlıklı haber, Radikal, 18 Şubat 2001, s.8.
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Televizyon reklamları bir ürün ya da hizmeti tanıtmak için en etkili araçlardan biridir.
İletişimin temel öğeleri; kaynak, hedef kitle, ileti ve anlamdır. Televizyon reklamlarında
kaynak; yani gönderen, reklamcılar, hedef kitle, izlerkitle ya da tüketiciler; potansiyel
müşterilerdir. İleti; reklam metni, anlam ise reklam metninin çerçevelediği toplumsal,
kültürel ve ideolojik unsurdur. Gönderen, yani reklamcı potansiyel tüketicilerin psikografik
ve demografik yapısına uygun olarak göndereceği iletiyi tespit eder. Hedef kitle gönderilen
iletiyi kendi psikolojik durumu ve içinde bulunduğu fiziksel ortama göre algılar.
Algılamanın sonucu ya olumludur ya da olumsuz. Olumlu algılamada tüketici tüketmeye
güdülenirken olumsuz algılamada tüketim gerçekleşmez.
Televizyon reklamcılığında görüntüsel yaratım süreci içinde senaryo, yapım ekibi, çekim
ölçekleri, alıcı devinimleri, alıcı açıları, aydınlatma, renkler, ses, ses efektleri, kurgu, uzam ve
sürem yer almaktadır. Televizyon reklamcılığındaki düşünsel yaratım öğeleri ise anlatı
biçimleri, anlatı içerikleri, anlatı teknikleri, yaratıcı düşün, slogan ve iletidir.26 Laura
Mulvey’e göre, reklamcılık, imge ile öz imge arasındaki farklılığı kullanır. Çünkü haz ve
endişe, bu farklılıktan ortaya çıkar.27
Televizyon reklamını gerçekleştirenler, yapımcı, görüntü yönetmeni ve yönetmendir.
Görüntü yönetmeni görüntü alanını neyin oluşturacağını, kullanılacak ışık, renk, alıcı
açısını ve çekim yapılacak yerleri belirlemektedir. Bunun yanında renkler, sesler ve
ışıklandırmalar da yine reklamın anlam çerçevesini oluşturmaktadır. Renkler reklam
filminde reklamın çerçevelediği anlamın ve verilmek istenen iletinin izleyici tarafından
algılanmasına yardımcı olur. Renk, biçim ve içerik açısından konunun anlamlandırılmasına
yardımcı olur. Çünkü her rengin yan anlamı farklıdır.
Televizyon reklamcılığında hem görsel hem sözel iletilerin tüm belirtilen öğelerle
anlamlandırılarak kullanılması televizyon reklamlarını diğer reklamlardan ayırmakta ve daha
etkili kılmaktadır. Duygu ve düşünceler üzerindeki etkiyi arttıran televizyon reklamlarındaki
ses unsuru filmin gerçekliğini de arttırmaktadır. Ses efektleri, kullanılan müzik, sürekliliği
sağlamaktadır. Tüm bu öğeler bir araya getirilerek toplumsal kültürün ve mit oluşumunun
düşünsel ve duygusal anlamlandırması gerçekleştirilir. Televizyon reklamında önemli olan
izleyenleri yayın süresince eğlendirebilmek, yalın olmak, görüntüye ağırlık vermektir. İyi bir
TV reklamının sahip olması gereken özellikler bu şekilde verilmektedir.28 TV reklamcılığının
olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönleri de bulunmaktadır: “Maliyetinin çok yüksek
olması, kısa süreli olması, detaylı açıklamalarda bulunması, sloganların kullanılmaması,
istenilen yayın saatine reklam verilememesi vb.”29

Reklamlar anlatılarına göre ayrılmaktadır. Bunlar; gelenekçi anlatı, doğanın kullanıldığı
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Ergün Yolcu, Televizyon Reklamcılığı, İstanbul, İletişim Fakültesi Yayınları, 2001, s.4.
Richard Leppert, Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,
ss.16, 275.
28
Luke Sullivan, Satan Reklam Yaratmak, Çev. Sevtap Yaman, Ankara, MediaCat Yayınları, 2001, s.140-143.
29
Ayson Karabağ, Reklamcılığa Yeni Bakış, İstanbul, Akba Yayıcılık, 1998, s.141.

26

27

185

zarar verecek bilginin bastırılması ve reklamcının çıkarlarını koruyacak bir yazınsal içeriğin
eklenmesi. Bu şekilde reklamların olumlu görüneceği bir ortam yaratılmış olur.30
Reklam yaratımındaki ana hedef, reklamdaki fikri ve yorumu izler kitleye en iyi
anlamlandırma ile verebilmektir.“Reklam görüntüsü tıpkı dil gibi göstergelerin, simgelerin,
belli bir düzen içinde sınıflandırılmalarına ve aralarında belli karşıtlık ve benzerlik ilişkileri
kurulmasına dayalı bir uzlaşımsal dizgedir. Her dizgenin gösterge ve kuralların anlamlarıyla
ilintili belirli bir şifresi bulunmaktadır. Reklamveren ve izleyici arasında iki tarafın da
üzerinde anlaştıkları bir taşıyıcı dizge aracılığıyla ve bu dizgenin kapsamına da alıcının
çözebileceği anlam verebileceği bir bildirinin aktarılması sürecidir.”31 Bir anlamlandırma
yöntemi olan reklamlar toplumsal ve kültürel oluşumları etkilemektedirler. Toplumun bakış
açısını yansıtması ve aynı zamanda ona yön vermesi nedeni ile reklamlar toplumsal kimliğin
oluşturucuları olan güç ve statü ilişkilerinin ideolojik yapılanmasını da kendi yöntemi ile
belirlemektedir.
Halkla ilişkiler birimleri hedef gruplarıyla medya aracılığıyla en etkili biçimde iletişim
kurmaya çalışırlar. Halkla ilişkiler çalışanının kurumunu tanıtabilmesi için bir gazeteci kadar
haber konusunda bilgili olması ve haberin niteliklerinin ve değer özelliklerini bilmesi
gerekmektedir. Medya ilişkileri sürecinde, haber bilgi sayfaları, görüşme notları, basın
bültenleri, basın mektupları, davetli yazı ya da kısa öykü vb. materyaller de kullanılmaktadır.
Medya neyin haber olma özelliğine sahip olduğu konusunda belirleyici olduğundan, halkla
ilişkiler tarafından hazırlanacak materyalin gazetecileri ikna edebilmesi gerekmektedir. Haber
değeri kıstaslarına uygun olmalıdır. Dolayısıyla halkla ilişkilercinin aslında ilk eşik bekçiliği
görevini yaptığı da söylenebilir.
Bununla birlikte Halkla ilişkiler çalışanları ile gazeteciler arasında süregelen anlaşmazlıklar
ve olayları farklı değerlendirme de vardır. Bazı halkla ilişkilerciler tarafından gazeteciler,
haberlerin ücretsiz çıkmasını sağlayacak kişiler olarak görüldüğünden, halkla ilişkilerciler de
güvenilmez ve taraflı olarak algılanmaktadırlar. Bununla ilgili olarak, “Media and
Management Consultat’dan Dean Rotbart’ın 225 ABD’li gazeteciye yaptığı araştırma
sonucuna göre, gazetecilerin % 47’si halkla ilişkilercileri dert olarak görmekte, % 46’sı doğru
söylemediklerini düşünmektedirler. Başka bir araştırma ise, bilgiyi sakladıkları ve saldırgan
olduklarını, bir diğer araştırma ise, % 84’ünün halkla ilişkiler materyallerinin genellikle haber
olarak şekli değiştirilmiş tanıtım olduğunu ve halkın ilgisini çekecek haber yapma ya da
sayfayı değerlendirebilme gibi konulardan anlamadıkları belirtilmiştir.”32
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UYGULAMALAR

1. Okuduğunuz reklam metinlerin düz anlamlarını ve yan anlamlarını çıkarın ve tartışın.
2. Reklam Öykülerini okuduktan sonra, bu öyküleri dramalaştırarak anlatın.
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Uygulama Soruları

1) Davranışsal iletişim modelini açıklayınız?
2) Etkili reklam metinleri oluşturmak için hangi unsurlar göz önüne
alınmalıdır?
3) Reklamın kültürel ve toplumsal işlevlerini anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde reklam yazarlığı kapsamında ikna edici yazım tarzları üzerinde durulmuş
ve reklamın işlevleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilere yönelik yazım biçimlerinin özelliklerinden biri
değildir?
a) "Bu yazı, örgütün hedeflerini gerçekleştirmesine nasıl yardımcı olacak?" sorusu ile
başlar.
b) "Verilen haber ürün hakkındaki anahtar mesajları içeriyor mu?
c) Müşteriler tek taraflı olarak nasıl yönlendirilirler?
d) İşlerinde yüksek verimlilik gösteren çalışanların özelliklerini ön plana çıkarıyor mu?
e) Yüksek verimlilik şirketi nasıl daha rekabetçi yapar ve iş güvencesini garantiler?
2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi boşluğu en doğru tamamlayandır?

Ürünü ya da kurumu seçilen pazar bölümleri, rekabet ve kurumun olanakları bakımdan en
uygun yere yerleştirmede, tüketicinin belirgin algı ve tutumlarını ve ürün kullanma
alışkanlıklarını belirlemeye çalışan sürece_____________ denir.
a) normsuzluk
b) yalıtılma
c) kendinden uzaklaşma
d) kendine yabancılaşma
e) konumlandırma
3. Stuart Hall tarafından ortaya konulduğu üzere, kültürel çalışmaların temel varsayımı nedir?
a) haber, nesnellik, tarafsızlık, dürüstlük ve açıklık gibi nitelikleri nedeniyle, okuyucu
ya da izleyici tarafından en az sorgulanan metin oluşu
b) aktarılan gerçekliğe ilk elden ulaşmanın neredeyse olanaksız olması
c) medya iletilerinin alıntılandıkları toplumsal ortamların medya etkisini ve
içeriğini biçimlendirmesi
d) medya endüstrisinde giderek artan denetim ve tekelleşmeye paralel olarak, medya
ürünlerinin ekonomik yapıları ve üretim süreçlerini incelemek.
e) medyadaki simgeleme ve anlamlandırma sistemini ve süreçlerini incelemek
190

4. Vasquez ve Taylor (2001), kamunun kavramlaştırmalarını dört bakış açısına göre
sınıflandırmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmalardan biri değildir?
a) kitlesel
b) durumsal
c) gündem oluşturma
d) öykü anlatan insan (homo narrans)
e) niceliksel
5. Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerin özelliklerinden biri değildir?
a) Bilinç oluşturucu, dönüştürücü ve değiştirici bir işleve sahip olmak
b) Belirlenen, kurgulanan mesajı doğru, tutarlı ve sürekli biçimde hedefe ulaştırmak
c) Gruplar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleşen insan etkinliklerini ve ilişkilerini
düzenlemek
d) Etkileşimdeki çelişki ve uyumsuzlukları ortadan kaldırıcı işleve sahip olmak
e) Doğrudan kar elde etme amacını güder ve ürünün yüklendiği tüm değerleri de
satışa sunar.
6. Aşağıdakilerden hangisi, reklamın iletişim aracı olarak taşıdığı amaçlardan biri değildir?
a) Bilgilendirme
b) İkna etme
c) Hisse senetleri yoluyla halka açılma
d) Hatırlatma
e) Değer katma
7. Her dizgenin gösterge ve kuralların anlamlarıyla ilintili belirli bir şifresi bulunmaktadır.
Reklamveren ve izleyici arasında iki tarafın da üzerinde anlaştıkları bir taşıyıcı dizge
aracılığıyla ve bu dizgenin kapsamına da alıcının çözebileceği anlam verebileceği bir
bildirinin aktarılması sürecidir.
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Doğru (x )

Yanlış ( )

8.Bir anlamlandırma dizgesi olan reklamlar toplumsal ve kültürel normları etkilemez.
Doğru ( )

Yanlış (x )

9.Reklam görüntüsü tıpkı dil gibi göstergelerin, simgelerin, belli bir düzen içinde
sınıflandırılmalarına ve aralarında belli karşıtlık ve benzerlik ilişkileri kurulmasına dayalı bir
uzlaşımsal dizgedir.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

10. Reklamlar anlatılarına göre ayrılmaktadır. Bunlar; gelenekçi anlatı, doğanın kullanıldığı
anlatı, teknoloji ve çağcıllığın kullanıldığı anlatı, öneri ve tavsiye anlatı, dolaylı anlatıdır.
Doğru ( x )

Yanlış ( )

Cevaplar: c, e, c, e, e, c
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