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ÖNSÖZ

İşletmeler, hedef tüketicilerinin arzu, istek ve ihtiyaçlarını tatmin edebilmek, ürün
ya da hizmetleri hakkında tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet
markalarını tercih etmeleri için ikna etmek amacıyla çeşitli pazarlama iletişimi araçları
kullanmaktadırlar. Diğer yandan günümüzde pazarlama ve pazarlama iletişimi ciddi
değişimler geçirmektedir. Bunun en temel sebebi ise tüketicilerin değişmesidir. Artık
pek çok insan ticari iletişim biçimlerinden kaçınmaya çalışmaktadır
Tüketici hayatını çevreleyen pazarlama iletişimi mesajlarından yorulmuştur. Bu
durum kitle iletişim araçlarını kullanma biçimini de etkilemektedir. Dolayısıyla artık
tüketiciye ulaşmak ve onun “zihninde” bir yer edinmek oldukça zordur. “Bütünleşik
Pazarlama İletişimi” (BPİ) kavramının gelişme sebeplerinden belki de en önemlisi
budur. Buradan hareketle bu çalışma, Bütünleşik Pazarlama iletişimi dahilinde
işletmelerin aldığı önemli kararlardan birisi olan reklam ve reklamcılık ilkeleri
konusunda stratejik karar verebilme yaklaşımını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bütünleşik Pazarlama iletişimi çerçevesinde Reklam ve Reklamcılık kavramları
ile ilişkili temel oluşturabilecek konuları genel hatlarıyla ve çok fazla teknik kısmına
geçmeden ele alan bu çalışma toplam 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde teorik
bilgilerin yanı sıra örneklere de yer verilerek konuların daha kolay anlaşılması
hedeflenmiştir.
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KISALTMALAR
AMA

: Amerikan Pazarlama Derneği

4P
: İngilizce ilk harfleri “P” ile başlayan “ürün (Product), fiyat (Price), dağıtım
(Place) ve tutundurma (Promotion) elemanları
BPİ

: Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Pİ

: Pazarlama İletişimi

P.O.P. : Point of Purchase – Satın alma noktası görselleri,
TDK

: Türk Dil Kurumu

DD

: Dil Derneği

Hİ

: Halkla İlişkiler (Hİ)

PT

: Prime Time

OPT

: Off Prime Time

TV

: Televizyon

Pop-Up : Açılır Kutu Reklamlar
ARED : Açıkhava Reklamcılar Derneği
AIDA : Dikkat (attention), ilgi (interest), istek (desire), hareket (action) kelimelerinin
baş harflerinin birleşiminden oluşan model
NAIDAS: (Need- Attention-Interest- Desire-Action- Satisfaction) modeli
DAGMAR: (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results, Ölçülebilir
Reklam Etkinliği için Reklam Amaçlarının Saptanması) Modeli
ATRN: (Awareness, Trial, Reinforcement and Nudging) Modeli
5M
: (Mission, Money, Message, Media, Measurement) kavramı; Türkçe
karşılıkları “Misyon (amaç), Bütçe, Mesaj, Medya ortamı ve Ölçme/değerlendirme”
olarak ifade edilir.
SES

: Sosyo Ekonomik Statü

RV

: Reklamcılık Vakfı

RTÜK : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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YAZAR NOTU

Bu çalışma kapsamında reklam ve reklamcılık ile ilgili konular; Reklamın Pazarlama ve
İletişim içerisindeki yerini ortaya koymak amacıyla belirli bir sistematik dahilinde ele
alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle Günümüzde pazarlamanın kapsamı ve pazarlama
bileşenlerine yer verildikten sonra, Pazarlama iletişiminin genel çerçevesi ortaya
konulmuştur. Devamında ise Reklamcılıkla ilgili genel çerçeve çizecek konulara yer
verilmiştir.
Okuyucuların bölüm içeriğinde yer alan bilgilerin yanı sıra Uygulamalar ve Bölüm
sorularını dikkatle ele alıp, Güncel örneklerle konuyu pekiştirmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
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1. GÜNÜMÜZDE PAZARLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Pazarlama Nedir?
 Pazarlama’nın Tanımı
 Pazarlamanın Kapsamı
 Kimler Pazarlama ile Uğraşır?
 Pazarlama ve “İhtiyaç, İstek, Talep, Fayda” Kavramları
 Pazarlama Süreci
 Satış ve Pazarlama Kavramları Arasındaki Farklar
 Yirmibirinci Yüzyılda Pazarlama Yönetimi
 Pazarlama Miyopluğu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Pazarlama kavramını açıklayınız.
2. Satış ile Pazarlama arasında nasıl bir farklılık bulunmaktadır?
3. Pazarlamanın sürecinin işleyişini irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Pazarlama Nedir?

Pazarlama kavramını
anlamak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Pazarlama Süreci

Pazarlama sürecinin
işleyişini kavramak

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.

Satış ve Pazarlama
Arasındaki Farklar

Pazarlamanın gelişim
evrelerini ve farklı anlayışlar
arasındaki farklılıkları
anlamak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Konu
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Anahtar Kavramlar













Pazarlama
Mal
Hizmet
Deneyim
İhtiyaç
İstek
Talep
Fayda
Değişim
Müşteri
Satış
Pazarlama Miyopluğu
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Giriş
Pazarlama kelimesi, herkesçe çok iyi binilmesine karşın, temsil ettiği anlamın maalesef
bu kadar net olarak bilindiğini söylemek mümkün değildir. Çevremizde pazarlama kelimesi ile
nelerin tanımlanmaya çalışıldığını bir hatırlayalım.
90’lı yıllarda aracına yüklediği mutfak eşyaları, aksesuar, giyim vb. gibi ürünleri
kapı kapı gezerek satan muhtemelen de kayıt dışı satış yapan esnaf kendisini
“ailenizin pazarlamacısı” olarak tanıtması mı?
Bir zamanlar bazı apartman giriş kapılarına yapıştırılmış uyarı notunda olduğu
gibi; “Dilenci, Pazarlamacı ve Anketör Giremez!” tarzındaki notlarda mı?
Kendini pazarlama (Kişi Pazarlaması) kavramının, uzun yıllardan bu güne kadar
algılandığı şekliyle; toplumda etik olmayan bir faaliyetin yapıldığı ve bu yolla
kazanç sağlandığı çarpık izlenimi ve arkasından gelen garip gülümsemeler
midir?
Pazarlama kavramının ne olduğu ve günümüz pazarlama anlayışının işleyişi bu bölümde
ayrıntılı olarak incelenmektedir.
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1.1. Pazarlama Nedir?
Toplumdaki pazarlama konusundaki bilinç eksikliği, konuya getirilen bakış açısının sığlığı,
bilmeden ve incelemeden ağızdan dolma duyumların tekrarı olarak oluşturulan söylemler
pazarlamayı hiç hak etmediği bir konuma sokmuştur.
Pazarlama denildiğinde, toplumun bir kesiminin aklına; sosyal statüsü pek olmayan, her türlü
ürün ve hizmetin fazla etik olduğu söylenemeyen yol ve tarzla, tüketicinin isteği olmasa bile
kendisine satma becerisi olarak da tanımlanmıştır. Bu tür işler yapan bir kesim kötü niyetli
kişiler yok mudur? Kesinlikle vardır. Fakat bunlar birazdan anlatılacağı üzere “Pazarlamacı
Değil”, yaptıkları ise “Pazarlama Değildir”.

1.1.1. Pazarlama’nın Tanımı
Pazarlamanın, bu alanda uzman olan kişiler ya da bilimsel örgütler tarafından yapılmış
çeşitli tanımları mevcuttur. Kotler’e göre pazarlama,
“Bireylerin veya grupların, ürün ve değerlerin birbirleriyle değişimi vasıtasıyla
kendi ihtiyaç ve isteklerini elde ettiği sosyal ve yönetsel bir süreçtir”.
Yani pazarlama, insana özgü ve sosyal ihtiyaçların belirlenmesi ve tatmin edilmesini
konu edinmektedir. Pazarlamanın en kısa ve öz tanımlarından biri de
“ihtiyaçların kâr (değer) elde edecek şekilde karşılanması” olarak ifade
edilebilir.
Pazarlama alanında yaptığı düzenlemelerle yönlendirici konumda olan Amerikan
Pazarlama Derneği (AMA) Pazarlamayı; ;
“Tüketiciler, müşteriler, aracılar ve en geniş anlamda toplumun bütünü için
değer ifade eden önerilerin oluşturulması, iletişimi, ulaştırılması ve değişimini
içeren faaliyet, bir dizi kurum ve süreçtir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu tanım genel olarak tüm dünyada kabul görmüştür. Bu karmaşık gibi görünen tanımın
temel misyonu; pazarlamanın bir işlem/etkileşim aracılığıyla etkilenen herkese değer
sunmasıdır.
Pazarlama, bir organizasyon tarafından planlanan ve hayata geçirilen bir yönetim
sürecini ifade eder. Bu yönetim sürecinde rol alanlar, bireyler ya da gruplar olabilir. Ve
gene bu bağlamda pazarlamanın amacı, süreci yönlendiren organizasyonun ya da
bireyin ihtiyaçlarını ya da isteklerini tatmin etmeye yönelik herhangi bir şey olabilir.
İşletmeler açısından, satış hedeflerine ulaşma ya da istenilen pazar payını elde etme yolu
20

ile kârı maksimize etmek, örnek bir amaç olabilir. Daha genel anlamda, kâr amacı güden
ya da gütmeyen herhangi bir kuruluş için bu amaç, diğer birey ya da grupların ihtiyaç
ve isteklerini kendi lehine değiştirmek olabilmektedir. Birey ya da grupların ihtiyaçları
ve istekleri, onlar için değer ifade eden çeşitli önerilerin yani ürünlerin ortaya konması
ve karşılıklı alışverişi ile tatmin edilir. Bu sürecin sürdürülmesi ve sağlığı açısından,
mevcut ihtiyaç ve isteklerin doğru ve iyi bir şekilde tespit ve analiz edilmesi gerektiği
gibi, süreci yönlendirenlerin, ürün ya da değer yaratımı konusunda pazarda gerçekleşen
değişime ayak uydurmaları gereklidir.
Konuyu daha geniş kapsamlı ele alan bir tanıma göre ise;
“Pazarlama, Çağdaş Pazarlama veya Alış-Veriş veya Ticaret, tüm işletmecilik
fonksiyonlarını devreye sokarak, hedef alınan veya alış-veriş ilişkisi kurulmak
istenen kişi ve/veya kitlelerin maddi ve/veya manevi istek ve gereksinmelerini
(taleplerini) araştırıp, belirleyip, anlayıp, benimseyip, o kişi veya kitleleri
rakiplerden daha iyi bir şekilde tatmin ve mutlu edecek ve onlar için önemli ve
gerçek değer taşıyan sunular (pazarlama karması veya karmaları) hazırlayarak,
bu arada hedef almadıklarımızı da gücendirmeyerek, sosyal ve etik değerleri
ihmal etmeksizin, karşılığında kendinize de maddi ve/veya manevi tatmin-çıkar
(değerler) sağlamaktır”.

1.1.2. Pazarlamanın Kapsamı
Pazarlama, geniş bir yelpazedeki organizasyonlarda ve oluşumlarda rol oynadığı gibi,
temel olarak pazarlamanın on unsur ile ilgilendiği söylenebilir. Bunlar aşağıda
açıklandığı üzere; mallar, hizmetler, deneyimler, olaylar, kişiler, yerler, mülkiyetler,
organizasyonlar, bilgi ve fikirlerdir.
1. Mal: Ağırlığı, hacmi olan elle tutulabilir “fiziksel malları” ifade etmektedir.
2. Hizmet: Elle utulamayan, üretildiği anda tüketilen, fiziki bir hâcem içermeyen,
tüketicinin üretimin bir parçası olduğu soyut varlıklardır. Hizmete bağlı mal (araba
kiralama) olabildiği gibi, mala bağlı hizmette (Otomobil periyodik tamir bakım
hizmeti) mevcuttur. Doğal olarak da; pek çok pazar önerisinin, mal ve hizmetlerin
karışımı niteliğinde olduğu unutulmamalıdır.
3. Deneyim: Pazarlamacının; tüketicinin yaşayarak, hissederek, deneyimleyerek elde
etmesi için sunduğu değerdir. Walt Disney’in Disneyland eğlence merkezi gibi.
4. Olay: Olimpiyatlar, spor karşılaşmaları, sanatsal gösteriler vb.
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5. Kişi: Ünlü kişilerin pazarlanması. Sanatçılar, müzisyenler, şirket yöneticileri,
doktorlar, avukatlar, finans uzmanları gibi
6. Yer: Şehirler, bölgeler, ülkeler de, iş merkezlerini, turistleri ya da buralara
yerleşmesi söz konusu olan kişileri etkilemek için çaba gösterirler.
7. Mülk: Mülkiyet, bir gayrimenkul (taşınmaz mal) ya da finansal mülkün (hisse
senedi, bono vb.) soyut haklarının sahipliğidir. Mülkiyetler, alınır ve satılabilir.
8. Organizasyon: Üniversiteler, müzeler ya da sahne sanatları ile ilgili kurumlar da
imajları için çalışmalar yaparlar.
9. Bilgi: Bilgi de üretilen ve pazarlanabilen bir olgudur. Bu duruma örnek olarak
üniversitelerin, aileler, öğrenciler ve halka sunduğu hizmetler gösterilebilir.
Ansiklopediler ve hayal ürünü olmayan kitaplar da bilgi pazarlamasına dâhildir.
Bilginin üretimi ve dağıtımı, bir toplumdaki en önemli endüstriyel kaynaklardan
birisidir.
10. Fikir: Her pazarlama önerisinin özünde bir fikir bulunur.

1.1.3. Kimler Pazarlama ile Uğraşır?
Pazarlama gerek bireyler gerekse çeşitli örgütler tarafından icra edilebilir.
Pazarlama sadece kar amacı güden işletmeler tarafından değil, bunun yanı sıra, vakıf,
dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından da yapılmaktadır. Benzer şekilde
hükümetler, kamu kuruluşları gibi amacı kar olmayan kuruluşlar da olumlu imaj
oluşturmak vb. nedenlerle pazarlama yaparlar.

Şekil 1.1: Pazarlama Çevrimi
KAYNAK: Remzi Altunışık; Şuayip Özdemir; Ömer Torlak (2014),
Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta Yayıncılık.
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1.2. Pazarlama ve “İhtiyaç, İstek, Talep, Fayda” Kavramları

İhtiyaç:
Bireyin mevcut durumu ile ideal durumu ya da arzu ettiği durumu arasındaki farktır. Bu
fark yeteri kadar büyük olduğunda, birey bu ihtiyacını tatmin etmek için harekete
geçmeye motive olmuş olacaktır.
İstediği ölçüde kabarık ve canlı saçlara sahip olamayan bir hanımın, mevcut durumu ile
gerçekleştirmek istediği arasındaki fark sürdüğü zaman dilimince ihtiyacının devam
edeceği açıktır. Pazarlamacı bu süreçte, pazardaki bu ihtiyacı belirleyip en uygun biçin
ve yöntemlerle tatmin etmek misyonu ve zorunluluğundadır. Bu ihtiyaç kimi zaman
açlık, susuzluk gibi fizyolojik ihtiyaçlar olabilirken, kimi zaman arkadaş çevresince
kabul görme, sevilme ya da ait olma gibi psikolojik ihtiyaçlar olabilmektedir.

İstek:
İhtiyaçlarımızı karşılama şekillerimizi ifade eder. İhtiyaçlarımızı nasıl tatmin
edileceğimiz, zaman içerisinde toplumsal ve kültürel koşullara göre şekillenir. Bir istek,
ihtiyaçlarımızın tatmini için bir ürüne yönelik duyduğumuz arzudur.
Saçlarının kabarık ve canlı olmasını isteyen bir kadın tüketicinin; bunu sağlamak üzere
kremli saç şampuanı kullanmayı veya yıkama sonrası medikal bir ürün tercih etmeyi
veya kuaföre gitmeyi istemesi örnek olarak verilebilecektir.

Talep:
Tüketiciler ürünleri beğenebilir ya da isteyebilir, ancak bu durum, onların o ürüne sahip
olmak için harekete geçeceklerini göstermez. İstek ve arzularımız, ancak satın alma
gücümüz ya da maddi kaynaklar ile desteklendiğinde sonuç olarak talep olgusundan
bahsedilebilir.
Bundan dolayı da “Bir mal yada hizmete ihtiyacı olan veya kullanan, satın alma gücü
olan gerçek yada tüzel kişilere tüketici” denilmektedir.
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Fayda:
Bir pazarlama önerisi (ürün), bir ihtiyaç ya da isteği tatmin ettiği zaman ise, tüketici
açısından belirli bir fayda sağladığı söylenebilir. Pazarlamacılar, ancak tüketiciler için
önemli faydayı/faydaları sağlayabilir ise başarılı olduklarından bahsedilebilir. Önemli
ve kritik husus, tüketicilerin elde etmeyi bekledikleri faydayı tespit etmek ve bu yönde
değer sunan ürünleri rakiplerine kıyasla da en iyi şekilde geliştirebilmektir.
Fayda, bir mal ya da hizmeti deneyimlediğimizde edindiğimiz getirilerin tümünü ifade
eder. Fayda, bir mal ve/veya hizmetin kalitesi, sağlamlığı, tüketiciye yaşattığı deneyim,
markası, ambalajı, etiketi vb. tüm özellikleri kapsar. İşletme tarafından ürüne yönelik
fayda ne kadar fazla algılanıyorsa ürünün değeri o kadar fazla olacaktır. Değer yaratan
kavram faydadır.

Değer İfade Eden Öneriler (Ürünler)
Ürün, pazarlamacılar tarafından tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla
onlara sunulan, somut veya soyut her türlü öneriyi ifade etmek amacıyla kullanılan bir
kavramdır. Bu öneriler mal, hizmet, deneyim, fikir, olay, kişi ya da bir yer gibi farklı
şekillerde olabilmektedir. Bireysel ya da ortak kullanım için sunulan hızlı tüketim
malları, gayrimenkuller vb. ürünler haricinde, daha az somut hatta tamamen soyut
öneriler de bu kapsama girer.

Müşteri Değeri ve Tatmin
Pazarlamayı kısaca, değer ya da müşteri değerinin tanımlanması, yaratılması, iletişimi,
müşteriye ulaştırılması, takip ve kontrol edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Sonuç olarak
bir pazarlama önerisinin başarısından, ancak hedef tüketicilerine değer iletebildiği ve
onların tatmin olmalarını sağlayabildiği sürece bahsedilebilir. Tüketiciler, kendilerine
sunulan değişik seçenekler arasından, kendileri için en fazla değeri elde edeceklerini
düşündükleri seçeneği tercih etme eğilimindedirler. Değer kavramı, algıladıkları
somut/soyut faydalar ve maliyetlere dair tüketicilerin kıyaslamalarını ifade eder. Temel
olarak değer kavramı; kalite, hizmet ve fiyattan oluşan bir birleşim olarak
tanımlanabilir. Kalite ve hizmete dair olumlu algılamalar değer algısını da olumlu
etkilerken; fiyat, tüketici değer algısı için önemli bir referans noktasıdır.
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Müşteri Değeri:
Müşterinin katlanmış olduklarına karşılık (ödemiş olduğu para, zaman, çaba vs. tüm
maliyetler) ne kadar yarar ya da fayda elde edeceğine dair algısını ifade eden bir
kavramdır. Eğer tüketici katlanacağı maliyetlerin, sonuç olarak elde edeceği faydadan
daha fazla olduğunu düşünüyorsa, muhtemelen o ürünü satın almayacaktır.

Tatmin Kavramı:
Tüketicilerin, bir ürüne dair bekledikleri ve sonuç olarak o üründen elde ettikleri
performans ya da herhangi bir çıktıya dair kıyaslamaları sonucu nihai yargılarını ifade
eder. Eğer üründen alınan performans tüketici beklentilerinin aşağısında kalırsa, tüketici
hayal kırıklığına uğramış ve tatmin olmamış olur. Eğer ürünün performansı ve
beklentiler örtüşürse, tüketici tatmin edilmiş olmaktadır. Ürün performansı tüketici
beklentileri aşar ise de, tüketici yüksek düzeyde tatmin olmuştur denilebilir.

Pazarlama Kanalları
Hedef pazarlarına ulaşmak için pazarlamacılar genel olarak üç tür pazarlama kanalını
kullanmaktadır. İletişim kanalları, potansiyel tüketicilere ürünlere dair mesajların
gönderilmesi ve onlardan geribildirim alınmasını sağlayan kanallardır. Bunlar arasında;
gazete, radyo, dergi, televizyon, radyo, posta, telefon, billboard, poster, el ilanı ve
interneti sayabiliriz. Bunun haricinde bireyler arası iletişimde, ifade, jest ve mimikler
ya da bireylerin giyim tarzları ile kendilerini ifade etme hususu da pazarlama yönlü
olarak kullanılabilecek önemli bir iletişim kaynağıdır. Dağıtım kanalları,
pazarlamacıların mal ya da hizmetleri, satın alıcılara ya da nihai kullanıcılara
sergilemek, satmak ya da iletmek için kullandığı kanallardır. Bunlar, toptancılar,
perakendeciler gibi çeşitli ticari aracıları da kapsamaktadır. Hizmet kanalları,
potansiyel satın alıcılar ile söz konusu alışveriş işlemlerine dair faaliyetlerin
sürdürülmesine yarar. Bu kanallar ise toptan satış mağazaları, nakliye şirketleri,
bankalar ya da sigorta şirketleri gibi aracı kurumları barındırır. Pazarlamacılar sonuç
olarak, tüketicilere farklı değer önerileri sunarken bu iletişim, dağıtım ve hizmet
kanallarının onları en iyi sonuca ulaştıracak olumlu bir karmasını bulmak konusunda
çaba harcamaktadır.
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1.3. Pazarlama Süreci
Pazarlama süreci kısaca,
(1) pazarlama fırsatlarının tespit edilmesi ve analizi,
(2) hedef pazarların belirlenmesi,
(3) hedef pazara yönelik pazarlama karmasının geliştirilmesi ve
(4) pazarlama çabasının yönetilmesi
aşamalarını takiben, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini yönetme süreci olarak ifade edilebilir.
Tüm bu faaliyetlerin kalbinde ise, tüketicilere yönelik değer yaratma ile işletme için karlı ve
tüketici için de tatmin edici düzeyde müşteri ilişkileri geliştirme amacı bulunmaktadır.
Pazarlama fırsatlarının tespit edilmesi süreci, öncelikle pazarın ve tüketicilerin ihtiyaç ve
isteklerinin doğru anlaşılması ve analiz edilmesini gerektiren en önemli ve ilk aşamadır. Bu
noktada işletmeler, tüketici ve pazara yönelik araştırmalarda bulunabilmekte; elde edilen
bilgileri, veri tabanları haline getirip doğru yöneten işletmeler ise başarıya bir adım daha
yaklaşmış olmaktadır.
Hedef pazarın belirlenmesi aşaması, işletmenin potansiyel müşterilerini nerede arayacağı ve
kimleri hedef alacağı sorularına yanıt aradığı aşamadır. Bu noktada işletme tüketiciye sunacağı
değer önerisine yani farklılaşacağı noktalara ve kendini ya da ürünü nasıl konumlandıracağına
karar verir.
Bu şekilde bir sonraki aşama olan hedef pazara yönelik diğerlerinden daha üstün bir değer
sunacak bir pazarlama karmasının geliştirilmesi mümkün olmaktadır. İşletmenin ürettiği mal
ve hizmetler, markaların yönetimi, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurmaya dair kararlar bu
aşamada verilir.
Son aşama ise, müşteriye sunulan değer önerisine dair müşteri ilişkilerini yönetmek ve uzun
dönemli, sadık müşteriler elde etmek için faaliyetlerin sürdürülmesi ve kontrolünü içerir.

1.4. Satış ve Pazarlama Kavramları Arasındaki Farklar
Birçok kez satış ve pazarlama arasındaki fark ihmal edilir veya bir fark görülmez. Sonuçla her
ikisi de; bir ürün ve hizmetin satıcıdan tüketiciye doğru mülkiyet değişimi sürecidir şeklinde
bütün olarak düşünülebilir. İkisi de kar elde etmek, ikisi de satışları arttırmak, Pazar payını
anlamlı seviyeye getirmek olarak indirgenebilir.
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Pazarlama:
Pazarlama ise bir süreçtir. Bu süreç “düşünce aşamasından başlar ve hiç bitmez”.
Burada ifade edeline düşünce aşaması, pazarlamacının pazarda oluşan bir ürün veya
hizmet şeklinde var olmamış bir ihtiyacın tespiti, tüketicinin tatmin olmadığı bir ürün/
hizmete karşı durumunun belirlenmesi, mevcut bir ürün-hizmete yönelik yenilik
ihtiyacının (talebinin) varlığı ve benzeri bir çok hususun hissedilmesi sonucu oluşan bir
“Pazarlama Fikri” ile başlar.
Buna karşılık hiç bitmez. Okunduğunda teorik bir bilgi ve pazarlama aşkı gibi gelen bu
cümle tamamen gerçekleri temsil etmektedir.
Farklı bir ifadeyle; uzun yıllardır faaliyet gösterin firmalar, markalar iflas etse, pazardan
çekilse, demode olsa, ürün numuneleri bile tükenmiş olsa bile pazarlama bitmeyecektir.
Burada anlatılmak istenen, pazarlamanın firmalara, markalara, ürün ve hizmetlere değil
“Tüketici İhtiyaçlarına” odaklandığı ve bağlı olduğudur. Sonuç firmalar, markalar,
ürünler yok olsa bile; tüketicinin ihtiyacını tatmin etmeye yönelik yeni eğilimler, tatmin
şekilleri ortaya çıkacaktır. Sonuç itibariyle insan nesli devam ettiği sürece tüketici
ihtiyaçları bitmeyecek ve dolayısıyla da pazarlama da aynı şekilde devam edecektir.
Pazarlama bitmeyen bir süreçtir.

Satış:
Satışı sürecinin başı ve sonu, pazarlama süreci gibi açık değildir. Farklı bir ifadeyle
düşüncede başlayıp, sonsuza kadar devam etmez.

27

Şekilden de anlaşılacağı üzere; satış “Bir mal ve hizmetin siparişinin alınması veya
verilmesi ile başlayıp, teslimat ve tahsilata kadar devam eden bir süreci
içermektedir”.
Dolayısıyla burada farklı bir tartışma konusu ortaya çıkmaktadır. Satışçılara göre; satış
en önemli bir süreçtir ve satış yapılamazsa pazarlama zaten olmayacaktır.
Pazarlamacılara göre ise; pazarlama tüm fonksiyonları kapsamakta, satış ise bunlardan
birini temsil etmektedir. Yani pazarlama olmazsa satışta yoktur. Bu kısır döngü; “tavuk
mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?” halk sözünü hatırlatmakta olan kaotik bir
durumdur.
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Şekil 1.2.: Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Kapsama Alanları

Daha önce değinildiği üzere; Pazarlama ve Satış tanımları da dikkate alındığında;
şekilde görüleceği üzere Pazarlama Süreci, Satış sürecini kapsamaktadır. Bu satışın
önemini azaltan bir durum olmayıp, satış süreci her adayın gerçek anlamda
yapamayacağı, kendine has teknik, kural ve yöntemlere sahip çok önemli bir disiplindir.
Sonuç olarak; “Pazarlama olmadan satış olmayacak, satış olmadan da pazarlama
olmayacaktır”.

1.5. Yirmibirinci Yüzyılda Pazarlama Yönetimi
Pazarlama, tüketiciler ile işletme arasında aracılık görevi üstlenen bir işletme fonksiyonudur.
Pazarlamacılar, tüketicilerin isteklerini tatmin edecek mal ya da hizmetler geliştirebilmek
amacıyla tüketicileri anlamak ve analiz etmek için sürekli bir çaba içerisindedirler. Tüketici
hakkında gereken bilgiler elde edildiğinde ise bunlar, ürün ya da hizmetlere dair beklentileri
karşılamak amacıyla çalışacak olan işletmenin değer zincirine dâhil olur ve değer üretim süreci
bu şekilde devam eder.
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Pazarlama yönetimi, işletmenin karlılığını da gözetmek koşuluyla tüketici ihtiyaçlarının tatmin
edilmesi sürecinin yönetilmesi demektir. Pazarlamanın iki ana amacı mevcuttur. Bunlar; bir
mal ya da hizmetin, tüketiciye sunmuş olduğu potansiyel değerin altını çizerek yeni müşteriler
elde etmek ve onların tatmin duygusunun sürekliliğini ve üstünlüğünü temin ederek
müşterilerini elde tutmak olarak kısaca ifade edilebilir.
Pazarlama yönetimi, talebin yönetimini içermekle birlikte aslında geniş anlamda müşteri
ilişkilerinin yönetimini de kapsar. Hem talep oluşturma ve arttırma hem de gerektiğinde müşteri
talebini değiştirme, yönlendirme hatta ve hatta azaltma da pazarlama yönetimi kapsamındadır.
Talebin yönetimindeki bu gibi hedefler, kısa ya da uzun vadede işletmenin geleceği ve karlılığı
için yapılan diğer planlar için temel oluşturacak kararlar neticesinde gerçekleştirilebilir. Zaman
zaman işletmeler, belirli bir ürünü ya da markasına yönelik talebin düzeyini, zamanlamasını ya
da doğasını değiştirerek; diğerleri için (muhtemelen yeni ürünleri için) belirlediği hedeflere
ulaşmayı kolaylaştırabilir.
Talebi yönetmek aslen, müşterileri yönetmek demektir. Bir işletmenin talebi temelde iki
müşteri grubundan gelir. Bunlar; yeni müşteriler ve tekrar satın alan sadık müşterilerdir.
Geleneksel pazarlama anlayışı daha çok yeni müşterilerin ilgisini çekmek ve onların satın
almalarını sağlamak üzerine kurulmuştur denilebilir. Ancak günümüz pazarlama çevresinde,
demografik, ekonomik ve rekabete dayalı çevresel unsurlarında etkisiyle de yeni müşteri
kavramı bir ölçüde değişmiş ve önemini nispeten yitirmiştir. Çünkü yeni müşterileri çekmek ve
onları kazanmanın maliyetleri her geçen gün artmaktadır. Nispeten tatmin olmuş mevcut bir
müşteriyi elde tutmanın maliyeti, yeni bir müşteri kazanmaktan kat be kat azdır. Bu doğrultuda,
yeni müşterileri çekmek çok önemli bir husus olsa da, günümüze karlı mevcut müşterileri
korumak ve onlarla uzun dönemli ilişkiler geliştirmek tercih edilen bir anlayıştır. Çünkü bir
müşteri kaybetmek, yalnızca bir satış işleminin azalmasını değil, müşterinin yaşam boyu
gerçekleştirebileceği satın alımlar ve olumlu ağızdan ağıza iletişimden de yoksun kalmasını
ifade eder.

1.6. Pazarlama Miyopluğu
Pazarlama miyopluğu, işletmelerin ya da pazarlamacıların, tüketicileri satın alma kararına
neyin/nelerin yönlendirdiğine yönelik doğru bakış açısından uzaklaşmalarını ifade eden bir
kavramdır. Yani işletmelerin, tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını tatmin etme hedefinden uzak
olmalarıdır. Müşteri odaklı olmaktan yani bir ihtiyaca çözüm üretmekten çok, işletmelerin
ürettiklerini pazarlamaya odaklandığı durumları kapsar.
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Bu nedenle işletmelerin pazarlama miyopluğundan kaçınması, varlıklarını sürdürmeleri ve
rekabete karşı koyabilmeleri için çok önemli bir husustur.
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Uygulamalar

YENİ DÜNYA'DA YENİ MÜŞTERİ'Yİ ANLAMAK
Milyonlarca uzman her gün daha hızlı ulaşım, daha ucuza üretim, daha akıllı teknolojiler
üretmek için işine gidiyor. Milyarlarca dolar değerinde Ar-Ge araştırması yapılıyor.
Bunların sonucu günümüzde pazarda herhangi bir ürün/hizmet için insanlık tarihinde hiç
olmadığı kadar fazla seçenek yer almakta. Kullandığımız teknolojik cihazlar hiç olmadığı
kadar akıllanmaya ve küçülmeye devam ediyor. Satın aldığımız ürünler ise hiç olmadığı
kadar hızlı iletilebilir durumda. Bu noktada ürün ve hizmetler devamlı olarak gelişirken
bu ürün/hizmetleri satın alan tüketicilerin alışkanlıkları da aynı hızda ve oranda
değişmeye, evrilmeye devam ediyor. Yeni Dünya'da ürün ve hizmetler pazarlanırken
Yeni Tüketici'nin değişen özelliklerinin de göz önüne alınması gerekiyor.
Yeni Tüketici'nin özelliklerine bakmadan önce Yeni Dünya'ya kısaca değinmek
gerekiyor. Yeni Dünya, özellikle son yüzyılda hiç olmadığı kadar kalabalık hale geldi.
1940’ların sonunda 2 Milyar civarında olan toplam nüfus sayısı günümüzde 7,2 milyarı
aşmış durumda. Bu hızla ilerleyip 10 milyarı aştığında doğal kaynakların yetmeyeceği
endişesi bazı kesimleri şimdiden harekete geçirmiş durumda. Firmalar açısından
baktığımızda son 70 yılda 5,2 milyar yeni tüketici pazara giriş yapmış ve artan hızla
tüketmeye devam ediyor.
Tüketici sayısı artmaya devam ederken Yeni Dünya'nın bir diğer özelliğine baktığımızda
kişi başı gelir medeniyet tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde bulunmaktadır.
Yine 1940’larda kişi başı 2000 dolar civarında olan yıllık kişi başı ortalama gelir,
nüfustaki büyümeye paralel olarak günümüzde 7000 dolar civarına ulaşmış durumdadır.
Homojen bir dağılım olmamakla birlikte tüm global pazarlarda tüketici daha fazla
tüketmeye ve bu miktar her geçen gün artmaya devam ediyor.
Yeni Dünya'nın dinamiklerine kısaca baktığımızda markalar, insanlık tarihinde hiç
olmadığı kadar kalabalık ve hiç olmadığı kadar satın alma gücü yüksek tüketici grubu ile
karşı karşıya. Bu noktada ürünün tasarlanması, satış öncesi ve sonrası hizmetlerin
geliştirilme sürecinde Yeni Müşteri'nin istek ve özelliklerini göz önünde bulundurmak
gerekmektedir. Aksi takdirde güncelliği olmayan politikalar ile bu süreci devam
ettirmeye çalışmak firma açısından felaketlere yol açabilir.
Yeni Müşteri'nin özelliklerine gelecek olursak ilk olarak günümüzde müşteriler uyku
haricinde vakitlerinin ortalama yarısını ağlara bağlı olarak geçirmektedir. Yeni Müşteri,
giyilebilir teknolojiler ve sensörlerin yaygınlaşması ile uyku durumundayken bile
kullandığı cihazlar ile veri toplamakta, uyku performansını sosyal ağlarda bağlantılı
olduğu kişilerle paylaşmaktadır. Son dönemde rüyaları anında kaydetmeye yönelik
uygulamaların da popüler olması Yeni Müşteri'nin ağa bağlı yaşam süresinin daha da
artacağının göstergesi.
Bu bağlı yaşam ve sınırsız enformasyona erişim olanağı yeni tüketiciyi daha bilinçli
yapıyor ve ürünleri sadece ucuza üretmek yetmiyor. Üretimini kim yaptı? Hangi
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koşullarda çalışıyor? Doğal yaşama zarar verecek malzeme kullanılıyor mu? Diğer
taraftan vaatlerinizi tutuyor musunuz gibi pek çok ayrıntı Yeni Müşteri'nin gündeminde
ve istediği bilgiye anında erişim imkanı var.
Yeni Müşteri'nin bir diğer özelliği de sabırsız olması. Daha hızlı olsun. Daha hızlı gelsin.
Daha hızlı değişsin. Günlük tüketimin temelinde artık hız yatıyor. Tüketicinin gündemi
de aynı hızda değişiyor. Bu kadar hızın baş döndürdüğü pazarda sizin
ürün/hizmetlerinizin üretim fikrinden satış sonrasını kapsayan sürecin tamamında
müşterinin hız isteğine karşılık veriyor olmanız gerekiyor. Ürününüz en hızlı işlemciye
sahip olmalı. Satış yapıyorsanız teslimatı en hızlı şekilde yapmalısınız. Müşteri
hizmetleriniz en hızlı şekilde sorunu çözmeli. Çünkü Yeni Dünya'da, Yeni Tüketici'nin
beklemeye ve bekletilmeye vakti yok. Bağlı müşteri, anlık olarak sizin yerinize alternatif
yüzlerce rakibinize gidebilir. Lojistik ve iletişimin hızlı gelişimi sonrasında rekabet
sadece lokal rakiplerinizle değil, Çin'de merdiven altında üretim yapan girişimci,
Hindistan'da elektriğin düzenli verilmediği bir köyde yazılım yazan yazılımcı ile de
devam ediyor. Birçok sektörde tüm pazarlardaki global rakipleriniz ile lokalde de rekabet
etmek zorundasınız.
Bağlı ve sabırsız müşteri aynı zamanda doyumsuz da. Ortalama gelir seviyesinin artmaya
devam etmesi, fiziksel sınırların ortadan kalkarak hızlı ulaşımın olduğu çağda Yeni
Müşteri'nin en büyük özelliklerinden biri de doyumsuzluk. Bu doyumsuzluğu tetikleyen
en büyük etken ise sınırsız seçenek olması. En basitinden Türkiye'de market raflarında
yaklaşık 1000 farklı bisküvi çeşidi yer almakta. Her geçen gün değişen talep sonucu ürün
çeşitliliği artmaya devam ediyor. Bu durumda müşteriyi kızdırdığınız anda onlarca farklı
rakibinize yönelmesini sağlıyor. Yüzlerce seçenek dururken tüketici ABD'den çok
sevdiği cookie'yi online satın alıp kısa sürede kendisine ulaştırılmasını sağlayabiliyor. Bu
durum, fiziksel olmayan ürünlerde çok daha fazla gerçekleşiyor.
Yeni Dünya’da ürün ve hizmet tarafındaki gelişmeler büyük hızla devam ederken bu ürün
ve hizmetleri kullanan yeni müşterilerin de davranışları ve alışkanlıkları her geçen gün
aynı hızda değişmeye devam ediyor. Firmaların satış, pazarlama ve destek faaliyetlerini
planlarken bu yeni çağın müşterilerini de temel alarak yapmaları gerekiyor. Aksi halde
her zaman sizden hızlı bir cihaz üreten üretici, müşteri memnuniyetini sağlamak için
dünyanın farklı bir bölgesinde 7/24 hizmet sağlayan bir orduya sahip rakipleriniz
olacaktır.
Kaynak: Kamil Mehmet Özkan, http://www.hbrturkiye.com/blog/pazarlama/yeni-dunya-da-yeni-musteriyi-anlamak, Erişim Tarihi: 11/08/2015
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Uygulama Soruları
1. Uygulamada bahsedilen “Yeni Müşteri” kavramı nedir? Günümüz müşterisinin
değişen özelliklerini açıklayınız.
2. “Yeni Müşteri” kavramı pazarlamanın kapsamını ve sunulan değer önerilerini nasıl
etkiler? Diğer temel pazarlama kavramlarını da dikkate alarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pazarlamanın tanımı yapılarak, pazarlamanın nitelikleri ve önemli
özellikleri özetlenmiştir.
Pazarlama, bir organizasyon tarafından planlanan ve hayata geçirilen bir yönetim
sürecini ifade eder. Bu yönetim sürecinde rol alanlar, bireyler ya da gruplar olabilir. Ve gene
bu bağlamda pazarlamanın amacı, süreci yönlendiren organizasyonun ya da bireyin
ihtiyaçlarını ya da isteklerini tatmin etmeye yönelik herhangi bir şey olabilir. Daha genel
anlamda, kâr amacı güden ya da gütmeyen herhangi bir kuruluş için bu amaç, diğer birey ya da
grupların ihtiyaç ve isteklerini kendi lehine değiştirmek olabilmektedir.
Pazarlama, geniş bir yelpazedeki organizasyonlarda ve oluşumlarda rol oynadığı gibi,
temel olarak pazarlamanın on unsur ile ilgilendiği söylenebilir. Bunlar aşağıda açıklandığı
üzere; mallar, hizmetler, deneyimler, olaylar, kişiler, yerler, mülkiyetler, organizasyonlar, bilgi
ve fikirlerdir.
Pazarlama sadece kar amacı güden işletmeler tarafından değil, bunun yanı sıra, vakıf,
dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından da yapılmaktadır. Benzer şekilde
hükümetler, kamu kuruluşları gibi amacı kar olmayan kuruluşlar da olumlu imaj oluşturmak
vb. nedenlerle pazarlama yaparlar.
Pazarlama süreci kısaca, (1) pazarlama fırsatlarının tespit edilmesi ve analizi, (2) hedef
pazarların belirlenmesi, (3) hedef pazara yönelik pazarlama karmasının geliştirilmesi ve (4)
pazarlama çabasının yönetilmesi aşamalarını takiben, işletmelerin pazarlama faaliyetlerini
yönetme süreci olarak ifade edilebilir. Tüm bu faaliyetlerin kalbinde ise, tüketicilere yönelik
değer yaratma ile işletme için karlı ve tüketici için de tatmin edici düzeyde müşteri ilişkileri
geliştirme amacı bulunmaktadır.
Bölümün devamında ise pazarlama ile satış kavramı arasındaki ilişkiler ve pazarlama
ile ilgili temel kavramlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. I. Pazarlama sadece kar amacı güden kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.
II. Pazarlama kavramı; mallar, hizmetler, deneyimler, olaylar, kişiler, yerler,
mülkiyetler, organizasyonlar, bilgi ve fikirler ile ilgilenir.
III. Pazarlama, bir organizasyon tarafından planlanan ve hayata geçirilen bir yönetim
sürecini ifade eder.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama kavramı için doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

2. I. İletişim Kanalları
II. Dağıtım Kanalları
III. Hizmet Kanalları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pazarlama kanallarındandır?
a) Yalnız II
b) II ve III
c) I ve II
d) I ve II
e) I, II ve III

3. I. Pazarlama çabasının yönetilmesi
II. Pazarlama fırsatlarının tespit edilmesi ve analizi
III. Hedef pazara yönelik pazarlama karmasının geliştirilmesi
IV. Hedef pazarların belirlenmesi
Pazarlama süreci aşamaları hangi seçenekte doğru sıralama ile verilmiştir?
a)
b)
c)
d)

II- IV-III ve I
I-II-III ve IV
I-IV-III ve II
IV-II-I ve III
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e) II-III-IV ve I

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Satış ve pazarlama arasındaki fark net görülebilir bir fark olmamakla birlikte bu
iki kavram bir bütün olarak değerlendirilebilir.
b) Pazarlama kavramı; fikirle başlar ve tüketici ihtiyaçlarına odaklandığı için hiç
bitmez.
c) Satış daha geniş bir kavram olup pazarlamayı da içine dâhil etmektedir.
d) Satış süreci siparişin alınması ile başlayıp teslim ve tahsilata kadar geçen süreci
kapsamaktadır.
e) Pazarlama ve satış kavramı birbirini tamamlayan ve birlikte var olan iki
kavramdır.

5. ____________ tüketicilerin algıladıkları somut/soyut faydalar ve maliyetlere dair
kıyaslamalarını ifade eder. Kalite, hizmet ve fiyattan oluşan bir birleşim olarak da
tanımlanabilir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Talep
Fayda
İhtiyaç
İstek
Değer

6. Tatmin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tüketicilerin, bir ürüne dair bekledikleri ve sonuç olarak o üründen elde ettikleri
performans ya da herhangi bir çıktıya dair kıyaslamaları sonucu nihai yargılarını
ifade eder.
b) Üründen alınan performans tüketici beklentilerinin aşağısında kalırsa, tüketici hayal
kırıklığına uğramış ve tatmin olmamış olur.
c) Ürünün performansı ve beklentiler örtüşürse, tüketici tatmin edilmiş olmaktadır.
d) Ürün performansı tüketici beklentileri aşar ise, tüketici yüksek düzeyde tatmin
olmuştur denilebilir.
e) Müşterinin katlanmış olduklarına karşılık (ödemiş olduğu para, zaman, çaba vs. tüm
maliyetler) ne kadar yarar ya da fayda elde edeceğine dair algısını ifade eden bir
kavramdır.
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7. _____________ bir mal ve hizmetin siparişinin alınması veya verilmesi ile başlayıp,
teslimat ve tahsilata kadar devam eden bir süreci içermektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Satış
Pazarlama
Müşteri
Talep
İhtiyaç

8. İşletmelerin ya da pazarlamacıların, tüketicileri satın alma kararına neyin/nelerin
yönlendirdiğine yönelik doğru bakış açısından uzaklaşmalarını ifade eden bir
kavramdır. Yani işletmelerin, tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını tatmin etme hedefinden
uzak olmalarıdır. Müşteri odaklı olmaktan yani bir ihtiyaca çözüm üretmekten çok,
işletmelerin ürettiklerini pazarlamaya odaklandığı durumları kapsar.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Pazarlama körlüğü
Pazarlama miyopluğu
Pazarlama hatası
Pazarlama zorluğu
Pazarlama güçlüğü

9. ____________ bireyin mevcut durumu ile ideal durumu ya da arzu ettiği durumu
arasındaki farktır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Talep
Fayda
İhtiyaç
İstek
Değer
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10. I. İhtiyaçlarımızı karşılama şekillerimizi ifade eder.
II. İhtiyaçlarımızın tatmini için bir ürüne yönelik duyduğumuz arzudur.
III. Bireyin mevcut durumu ile ideal durumu ya da arzu ettiği durumu arasındaki farktır.
İstek ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)c, 5)e, 6)e, 7)a, 8)b, 9)c, 10)b
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2. PAZARLAMA BİLEŞENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Mamul (Mallar ve Hizmetler)
 Mamul Türleri
 Mamulün Bileşenleri
 Mamullerin Sınıflandırılması
 Fiyat
 Fiyatlandırmada Temel Yöntemler:
 Dağıtım
 Dağıtım Kanal Türleri
 Dağıtım Politikaları
 Tutundurma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Pazarlama Bileşenlerini sıralayınız.
2. Her bir pazarlama bileşeninin özelliklerini ve görevlerini kısaca tanımlayınız.
3. Pazarlamada mamul neden önemlidir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mamul

Pazarlama bileşenlerin
mamul hakkında bilgiye
sahip olabilmek

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Fiyat

Pazarlama bileşenlerin fiyat
hakkında bilgiye sahip
olabilmek

Örnekler ve uygulamaların
incelenmesi vasıtasıyla
geliştirilecektir.

Dağıtım

Pazarlama bileşenlerin
dağıtım hakkında bilgiye
sahip olabilmek

Örnekler ve uygulamaların
incelenmesi vasıtasıyla
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar






















Pazarlama Karması
Mamul
Mal
Hizmet
Öz Mamul
Samut Mamul
Genişletilmiş Mamul
Tüketim Ürünleri
Endüstriyel Ürünler
Fiyat
Maliyete Göre Fiyatlandırma
Talebe Yönelik Fiyatlandırma
Rekabetçi Fiyatlandırma
Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma
Dağıtım
Dağıtım Kanalı
Doğrudan Dağıtım
Dolaylı Dağıtım
Yoğun Dağıtım
Sınırlı Dağıtım
Seçimlik Dağıtım
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Giriş
Daha önceki bölümde de değinildiği üzere; Pazarlama Yönetimi, hedef pazarındaki
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını “Pazarlama Karması” veya “Pazarlama Bileşenleri” şeklinde
isimlendirilen unsurların uygun bir şekilde yönetimi ile karşılayabilir.
Hizmet endüstrisinin gelişmesiyle ağırlık kazanan hizmet pazarlaması sonucu,
pazarlama bileşenlerine; insanlar (People), fiziksel unsurlar (Physical evidence), ve süreçhizmet sunum süreci (process) şeklinde üç bileşen daha eklenebileceği ve böylece pazarlama
bileşenlerinin 7P’ye çıkarılabileceği daha önce de belirtilmişti. Ancak klasik dörtlü pazarlama
bileşenleri asıl kabul edilmekte ve diğer bileşenlerin pazarlama karmasının yardımcı unsurları
olduğu fikri ağırlıklı olarak benimsenmektedir. Bu kabul doğrultusunda, bu bölümde klasik
pazarlama karması yer almaktadır.

Şekil 2.1: Pazarlama Bileşenleri / Karması
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2.1. Mamul (Mallar ve Hizmetler)
Pazarlamanın önemli unsurlarından olan mamul; bir istek ve ya gereksinmeyi karşılamak üzere
pazara sunulan mal, hizmet, yer, kişi, fikir, öğüt, görüş, iş bilgisi-tecrübesi (know how) vb. gibi
unsurlara denilmektedir.

2.1.1. Mamul Türleri

Mallar:
Bilindiği üzere; ağırlığı olan, yer ve hacim içeren, duyu organları ile algılanan
somut unsurlara mal denilmektedir. Bir maldan bahsedildiğinde, yalnızca
ihtiyacı görmek için satın alındığı fonksiyonel özelliğinden bahsetmek oldukça

yanlış olacaktır. Tüketiciler bir ürün alırken; ürünün sosyal statüsü, kullanım
sırasında sağlayacağı duygusal ve kişisel faydası, refah seviyesine yapacağı
katkı, özet olarak alacağı değeri malın fiziksel unsurlarından çok daha
önemsediği bilinmektedir.

Hizmetler:
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Hizmetler ise mallarda olduğu gibi elle tutulamayan, bir hacim ve ağırlık
içermeyen soyut unsurlardır.
Stanton hizmetleri; "Arzu, tatmin sağlayan ve satılık mala veya diğer bir hizmete
başlı olması gerekli olamayan, kendi başına tanımlanabilen, esasen
dokunulamaz faaliyetler" şeklinde tanımlamaktadır. Bunun yanı sıra; "Bir
hizmetin üretilmesi dokunulur bir mala ihtiyaç duyabileceğini gibi
(duymayabileceğini de) bu takdirde ise, dokunulur malların değişiminin söz
konusu olmayacağını ancak geçici sahipliğinden bahsedilebileceğini"
belirtmektedir.

Hizmetlerle Malların Farklılıkları:
Hizmetlerle malların yapısı gereği bir çok farkları bulunmaktadır. Fiziki mallara
uygulanan mamul stratejilerinin hizmetlerde farklılık göstereceğinin altını
çizmek için bunları incelemekte yarar vardır.

Hizmetin Dokunulmazlığı:
Hizmet Pazarlaması, pazarlamanın bir alt disiplini olarak ele alındığında
hizmetleri mallardan ayıran başlıca özellik hizmetin kendisi olmaktadır.
Mal, fiziki bir yapı ve bir nesne şeklinde somut bir kavram iken, hizmet,
bir düşünce, bir fiil ve bir faaliyettir. Dayalı döşeli satışa sunulan bir ev,
müşteri için bir yatırım aracı; bu evin satılması fiziki bir nesnenin
mülkiyetinin el değiştirmesini ifade eder. Hâlbuki dayalı döşeli bir otel
odası bir müşteri için konfor, kolaylık veya pratiklik gibi anlamlar
taşıyabilmektedir. Buna karşılık, bir kısım hizmetler, ana hizmetin
üretilebilmesi için gerekli olan dokunulabilir parçalar da
içerebilmektedirler. Söz gelişi, bir restoranda bir tüketicinin orada
sunulan hizmeti alabilmesi için gerekli ve her biri birer maddi varlık olan
(Çatal, kaşık, masa örtüsü, koltuk, lavabo, vb. gibi) araç-gereçler de kimi
zaman hizmetin dokunulamaz kısmı kadar önemli olabilmektedir.
Nihai tüketici, mamul haldeki fiziki ürünle genellikle satış noktalarında,
örgütsel müşteri ise genellikle (yarı mamul haldeki fiziki ürünle) üretim
hattı çıkışında (fabrikada) karşılaşabilir. Buna karşılık ,"Hizmet
üretiminde ise müşteriler aktif olarak üretim sürecinin içerisinde
bulunurlar veya hizmet personeli ile işbirliği halindedirler. Hızlı servis
restoranına giren bir müşterinin arzu ettiği salata çeşitlerini tabağına
kendi eliyle koyması veya servis tepsisini doldurulduktan sonra masasına
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kadar kendisinin götürmesi, dinlenmek isteyen bir kişinin saunaya bizzat
girmesi gibi örneklerde de görüleceği üzere, hizmeti tüketen müşterinin
kendisi de üretim sürecinin bir parçası haline gelmektedir.

Hizmetin Stoklanamaması:
Fiziki bir mal veya mal grubu ile iştigal eden bir firmanın pazarlama
yöneticisinin arz-talep dengesini sağlayabilmek bakımından hizmet
sektöründeki meslektaşına göre daha fazla bir esneklik ve imkânlara
sahip olduğu söylenebilir. Mallar stoklanarak arz-talep arasındaki
uyumsuzluklarını gidermek mümkün iken, hizmetlerde böyle bir yola
başvurulamaz. Çünkü bir otel odasının, tiyatroda boş bir koltuğun veya
eşitimin, kısaca hizmetlerin bir gün, bir oyunda veya bir dönem içinde
satılamaması halinde, bunları sonraki bir güne veya döneme saklamak
imkânı yoktur.

Kalite Kontrol Problemleri
Mallarda kalite; hacmi, ağırlığı, rengi, kokusu, üretildiği madde, aslına
uygunluğu, dayanıklılığı ve benzeri o mal grubu ile önceden
oluşturulmuş standartlarına uygunluğu ile gerçekleştirilebilmektedir.
Hatta ulusal ve uluslararası düzeydeki (TESEK, TÜV vb gibi) birçok
standart kuruluşu faaliyet göstermektedir. Hizmetlerde ise; birçok hizmet
üretildikleri anda tüketilir ve hizmetin tamamlanabilmesi için gereken
son faaliyet hizmetin verildiği anda yapılır. Dolayısıyla, hizmet personeli
ve müşteriler üretimin ayrılmaz bir parçası olurlar. Bu durumda, fiziki
mamulde uygulandığı gibi hizmetlerde kalite kontrolünün yapılması
imkânsız bir hâl almaktadır.

Hizmetlerde Dağıtım Kanallarının Farklı Olması
Hizmetlerde, mallarda görüldüğü şekliyle fiziksel dağıtım kanallarına
rastlamak mümkün değildir. Bir görüşe göre; ilk önceleri hizmet dağıtımı
veya tesliminin, hizmetlerin doğal yapısından ötürü, tam manası ile var
olmadıkları kabul edilmekteydi. Daha sonraları ise; ileri teknoloji
sonucunda gelişen ve yaygınlaşan haberleşme kanalları hizmet dağıtım
kanalları haline gelmiştir.

49

2.1.2. Mamulün Bileşenleri
Bir mamul’ün bileşenleri denildiği zaman akla çoğu zaman farklı kavramlar
gelebilmektedir. Sözgelişi, hammadde, yarı mamul ve nihai mamul gibi düşünceler
olabilirken, bir televizyonun bileşenleri düşünüldüğünde belki de, kasası, ekranı, güç
ünitesi ve elektronik devreleri akla gelebilmektedir.
Hâlbuki konuya pazarlama açısından yaklaşıldığında ise durum göründüğünden biraz
farklıdır. Buradan ifade edilmek istenen, bir mamul stratejisi geliştirmeden önce ilgili
mamulle tüm bileşenleri ve bunların arasındaki ilişkileri son derece iyi bilmek anlamına
gelmelidir.
Sonuç olarak mamuller; Öz Mamul, Somut Mamul ve Genişletilmiş Mamul olmak üzere
üçe ayrılmaktadırlar.

Şekil 2.2.: Mamul ’ün Bileşenleri
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Öz Mamul:
Ürünün soyut tarafını, temsil ettiği değeri, ilave faydayı, sembolik değerini
oluşturmaktadır. Bu kavram son derece önemli olup, mamul stratejisini
oluştururken ihmal edilmesi ruhsuz, değer yüklenmemiş, soyut yanı, duyguları
ve kişiliği oluşturulmamış bir fiziki nesneyi temsil edecektir. Bu durum, hayal
edilecek olursa, ruhu olmayan bir insan nasıl salt beden halini alırsa, ürün içinde
aynı durum söz konusudur. Farklı bir değişle; bir parfüm alan bir kadın

tüketicinin gerçekte ne aldığını sorgulamak gerekecektir. Bu bir cazibe, bir
ulaşılmazlık, bir farklı olma, kişiliğini yansıtma, moda ile uyum sağlama,
kendini iyi hissetme duyguları ve beklentisi midir? Yoksa sadece üzerinde sprey
bulunan bir şişe ve içerisinde belli oranlarda alkol, bazı çözeltiler ve
kokulandırıcı mıdır? Bu kavramlardan neyi pazarladığımızı dikkate alırsak,
soyut yönün önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.

Somut Mamul:
Somut mamul; mamulün elle tutulabilir, gözle görülebilir, hacim ve ağırlık
içeren, rengi, kokusu olan fiziki kısmını temsil etmektedir.
Farklı hedef tüketicinin arzu, istek ve ihtiyaçlarının tatminine yönelik olarak
oluşturulmuş bir öz mamul ile desteklenen, bileşenlerini birbiriyle uyumlu
tasarlanan somut mamul, ürünün sürdürülebilirliği üzerinde son derece etkili
olabilmektedir. Ambalaj, aksesuar, stil, marka ve kalite somut ürünün
unsurlarındandır.
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Nitekim görsel özellikleri ve dikkat çekiciliği ile iyi
tasarlanmış ve hedef tüketicinin beklentileri ile
uyumlu bir ambalaj, tüketicileri plansız satın
almaya götüren değişkenlerden bir tanesi olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Genişletilmiş Mamul:
Genişletilmiş mamul, mamul’ün son halkasını oluşturmaktadır. Montaj, firma
itibarı, teslim ve kredi, satış sonrası servis, marka imajı ve garanti fonksiyonları
gibi mamul stratejisini tamamlayıcı fonksiyonlar içermektedir.

2.1.3. Mamullerin Sınıflandırılması
Mamulleri ortak özellikleri itibariyle gruplara ayırmak, farklı bir değişle sınıflandırmak
teorik bir derleme olarak düşünülmemelidir. Amaç, her mamulü kendine has özellikler,
fonksiyonları, kullanım alanları, tüketicilerin mamule olana yaklaşımları ve algılarını
dikkati alarak; her farklı mamul grubu için farklı bir mamul stratejisi üretebilmektir.
Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, mamullerin sınıflandırılması aşağıda görüldüğü gibi
yapılabilecektir:

Tüketim Malları
Nihai tüketicilerin kendi arzu, isek ve ihtiyaçlarını karşılayan, için aldıkları
ürünlerdir. Kendi içlerinde dörde ayrılırlar.

Kolayda Ürünler
Ürün grubunun isminden de anlaşılacağı üzere, tüketicilerin bu ürünleri
bulmada, seçmede, satın almada ve kullanmada fazla satın alma gayreti
içerisinde olmadıkları ürü grubuna verilen addır. Çevremizde bol miktar,
çeşitte ve çok sayıda farklı marka altında bulunmaktadırlar. Genellikle
fazla düşünmeden ve sıkılıkla alındıkları için ürünle ilgili algılanan risk
düşüktür ve ürün bilgisi genellikle oldukça yüksektir. Sözgelişi
taşınabilir küçük boyutlarda kağıt mendil, pet şişe küçük su, sakız
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bunların güzel bir örneğidir. Siz bayiden Selpak mendil istediğinizde,
tezgâha Solo mendilin konulmuş olduğunu görseniz bile (marka
bağımlılığı hariç) çoğunlukla almayı ret etmeyebilirsiniz. İçerik, yaklaşık
kalite, fiyat, ürün sayısı, kullanımda sağlayacağınız fayda, boyut,
taşınabilirlik vb. gibi hususlar aynı veya çok yakındır. Ürünler önemsiz
görüldüğünden ve ürünler arasındaki geçişler (marka kayması) fazla
olduğundan; pazarlama yöneticileri tarafından yönetilmesi emek isteyen
ürünlerdir.
Kolay bulunan ürürler kendi içlerinde üç gruba ayrılmaktadırlar.

Rutin Ürünler:
Üzerinde
fazla
düşünmediğimiz, kullanım
veya
satın
alma
alışkanlıklarımız gereği
belirli sürede bir tekrar ve
tekrar aldığımız ürün
gruplarıdır.
Sözgelişi,
düzeli
olarak
sakız
çiğneyen ve haftada dört
kutu sakız tüketen bir tüketici için sakız rutin ürünken, sakız
çiğnemeyen veya arada bir sakız kullanan bir tüketici için aynı
kategoriye girmemektedir.

İçtepisel Ürünler:
Herhangi bir planlama ve arama çabası gerektirmeyen, pek sık
akıl edilmeyen ürünlerdir.
(Çikolata, şekerleme, dergi vb.
gibi).
Bu
tür
ürünler
marketlerde
tüketicinin
doğrudan
görebileceği
noktalara yerleştirilerek satın
almaları teşvik edilmektedir.
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İvedilik Ürünler:
Genellikle tüketicinin yaşantısında
bir ihtiyaç, giderilmesi gereken
beklenmedik durum çıktığında
farkındalık oluşturan ve satın alınan
ürünlerdir.
Normal
zaman
diliminde bir elektronik market
rafında
dikkatimizi
bile
çekmeyecek bir konumda olan
taşınabilir şarj ünitesi veya şarj
kablosu, gün içerisinde ümit
ettiğimizden önce cep telefonunun
şarjı bittiğinde, bizim için ivedilik ürün konumuna gelmiştir.

Beğenmeli Ürünler
Kolayda
ürünlere
göre
pazardaki
yaygınlıkları (perakende noktaları) daha
az, ürünler arasında beğeni ve seçim
süreçlerinin etkin olduğu, içerik ve
özellikleri itibariyle satın alma öncesi
inceleme gerektirebilen, fiyat seviyeleri,
satın alma riski, satın almada harcanan zaman ve çabanın daha yüksek
olduğu ürünlerdir. Bu ürün grubuna (orta ve orta üstü sınıf) ev eşyaları,
giyim eşyaları, kozmetik ürünler, beyaz ve kahverengi eşya ve benzeri
ürünler germektedir.

Özellikli Ürünler:
Ürününü marka kimliği taşıyan, kendine has özellikleri bulunan,
bilinilirliği, fiyat seviyeleri ile birlikte sağladığı sosyal, fonksiyonel ve
duygusal faydaları da yüksek olan yüksek olan ürün grubudur. Farklı bir
ifadeyle, yaşam boyu birkaç kez alınırlar ve bundan dolayı satın alma
riski oldukça yüksektir. Bu ürünlerle ilgili yüksek satın alma çabası

54

gerekir. Rolex saat, Dupont çakmak, Mont Blanc dolma kalem, Masserati

spor araba, lüks bir daire bu ürün grubuna örnek olarak verilebilmekle
birlikte; bazen ünlü bir antrenörden spor dersi almak, alanında uzman ve
isim yapmış bir hekime ameliyat olmak da örnekler arasında
alınabilecektir.

Aranmayan Ürünler:
Bazı ürünler vardır ki; ya
biz onların varlıklarından
haberdar olmamışsızdır, ya
da
haberdar
olmakla
birlikte
fazla
önemsememişizdir.
Bundan dolayı bu tür
ürünleri satın almayız veya
satın
almayı
sonraya
erteleriz veya satın alma biz
tüketmekle birlikte bizim
adımıza bir başkası tarafından yapılır. Bu tür ürünlere aranmayan ürünler
denilmektedir. Bu ürün grubunun en klasik ve unutulmayan örneği mezar
yeri veya kefendir. Herkesin bir ömrü olduğu bilinmesine karşın, bu tür
ürünler sağlıkta ve gençliğin baharındayken talep görmez. Sektörel bir
örnek vermek gerekirse; sigorta ve türev ürünleri aranmayan ürün
grubuna girmektedir. Farklı bir ifadeyle; deprem yaşanmadan önce
deprem sigortası, yaş ortanın üzerine doğru çıkmadan bazılarımız için
sağlık sigortası tam olarak da bu grup ürün/hizmetlere görmektedir.
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Endüstriyel Ürünler:
Bir firmanın kendi üretim sürecinde kullanmak üzere satın almış mal ve
hizmetlere endüstriyel ürün denilmektedir. Bunlar; hammadde, yarı mamul,
tamamlanmış mamul, malzeme, teçhizat, makine ve aksamı, muhtelif hizmet
kalemleri olabilmektedir.

Burada ki en dikkat çekici husus, yukarıda sayılan ve tüketim ürünleri
kategorisine giren tüm ürünlerin, aynı zamanda endüstriyel ürün kategorisine de
girebilmesidir. Farklı bir ifadeyle; “bir tüketici için” araba lastiği, tükenmez
kalem ve sıvı deterjan tüketim ürünü konumundayken; “bir otomobil firması”
için otomobil lastiği üretime doğrudan giren, tükenmez kalem (iletişim ve evrak
kayıt işlemini sürdürebilmesi için) üretime kısmen giren ve son olarak da
temizlik deterjanı (üretim tesisinde hijyen şartların sağlanması için
kullanılmakla birlikte) üretime hiç girmeyen endüstriyel ürünü temsil edecektir.
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Şekil 2.3.: Satınalma Alışkanlıkları ve Dokunulabilirliklerine Göre Ürünler
KAYNAK: Remzi Altunışık; Şuayip Özdemir; Ömer Torlak (2014),
Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta Yayıncılık.

2.2. Fiyat
Fiyat pazarlamada yöneticiler tarafından kontrol edilebilen birbirine bağımlı (4P) faktörlerden
biridir. Fiyat alt karması bileşeni değişkeni fiyat dışı rekabet araçlarını oranla göreceli olarak
daha az yer alınan bir araç gibi görünmesine karşın, pazarlama karışımını oluşturmasında temel
ögedir. Aslında fiyat alıcı ve veya tüketicilere bir bedel karşılığında sunulan toptan pazarlama
karmasının temsil eder. Fiyat bir ürün ya da hizmetin potansiyel satışlarını etkileyen en önemli
faktörlerden birisidir. Çünkü pazarlamada, tüketicinin isteğine en uygun kalitedeki ürün ve
hizmet, en etkin şekilde duyurulup dağılsa beli, fiyatı uygun değilse satın alınmayacaktır.

2.2.1. Fiyatlandırmada Temel Yöntemler
Pazarlama bileşenleri içerisinde fiyat ne kadar önemliyse; doğru fiyatlandırma yapmak
da o kadar önem taşımaktadır.
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Maliyete Göre Fiyatlandırma Yöntemi:
Maliyete göre fiyatlandırma ikiye ayrılmaktadır.

Maliyet Artı (Maliyet Kar) Yöntemi:
Özellikle perakende ticarette çok yaygın kullanılan maliyet artı usulü en
basit fiyatlandırma şeklidir. Perakendeci satışa sunacağı malın birim
maliyetini hesaplar, buna sabit maliyetlerden bir birime düşecek payı
karşılayacak ve kendisine önceden belirlenmiş bir kar yüzdesini
sağlayacak bir yüzdeyi ekleyerek satış fiyatını bulur.
Pazarlamada tavsiye edilmeyen sakıncaları olan bir yöntemdir. Fiyat
kavramı sadece rakamları, ödenecek tutarı temsil ettiğini düşünmek
hatalı olacaktır. İlerdeki yöntemler de de anlatılacağı üzere, fiyatın ürünü
konumlanması, algılanan ürün kalitesinde ve psikolojik birçok husus
üzerinde etkisi vardır.

Hedef Fiyatlandırma Yöntemi:
Hedef fiyatlandırmada başabaş analizinden yararlanılır. İşletmenin
satabileceğini tahmin ettiği miktar mamul için toplam maliyet bulur.
Toplam maliyet bilindiği gibi, üretim miktarının değişmesiyle değişiklik
göstermeyen toplam sabit maliyet ile üretim miktarı artıkça artan toplam
değişken maliyetler toplamıdır. Başabaş analiz, temelde toplam gelirlerin
toplam giderlerin hangi üretim ve satış miktarında tamamıyla
karşılayacağını, diğer bir ifadeyle, kara geçiş noktası da denilen başabaş
noktasına ulaşacağını gösterir. Bu noktadaki üretim miktarından sonra
işletme her bir satıştan bir miktar kar sağlayacaktır.
Hedef fiyatlandırma veya diğer ismiyle başabaş fiyatlandırma yatırıma
belirli bir hedef karı sağlayacak fiyatı belirlemek üzere, daha çok büyük
firmalar tarafından kullanılır.
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Talebe Yönelik Fiyatlandırma Yöntemi:
Bu yöntem fiyat talep ilişkisini belirleyerek işletme için en yararlı fiyat
düzeyinin matematiksel yolla saptanması ifade eder. Bu yöntemin
uygulanabilmesi için; fiyat talep ilişkisini kurabilmeye temel olacak bilgilerin
elde edilmesi gerekir. Bu ilişki kurulurken içinde faaliyette bulunan pazarda ne
tür bir fiyat-talep ilişkisinin olduğu da iyi değerlendirmelidir. Sözgelimi, tam
rekabetçi piyasalarla oligopol piyasalardaki fiyat-talep eğrileri birbirinden
farklıdır. Ayrıca talep eğrisinin matematiksel ifadesi belirirken, endüstri talebi
ile işletme talebinin birbirine karıştırılmaması gerekir.

Rekabetçi Fiyatlandırma Yöntemleri:
Rekabetçi fiyatlandırmada, ilk olarak odak alınacak husus maliyet değildir.
Şüphesiz maliyet önemli bir unsur olmakla birlikte burada ürün/hizmetin piyasa
koşullarında rakiplere ve rekabete göre konumlanması ve avantaj sağlaması
temeline dayalıdır. Firmaların ürettikleri ürüne/hizmete yönelik talebi
kestiremedikleri durumlarda, diğer fiyatlandırma yöntemlerinin iyi sonuç
vermeyeceğini düşündükleri ve endişeli durumlarda da kullanılabilen bur
yöntemdir.
Üç farklı türü mevcuttur.

Ortalama Piyasa Seviyesinde Fiyatlandırma:
Eğer firmanın ürettiği mal ve hizmetlerin; rakiplerin ürettikleriyle şekil
şartları, yerine getirdiği fonksiyon, özellik, kullanım alanı vb gibi
hususlar da benzerlik göstermesi ve tüketicilerinde benzer ürünler
hakkında bilgi sahibi olduğu durumlarda, firma riskten kaçınıp, fiyatı
olarak piyasada oluşan rakiplerinin fiyat seviyesini koyacaktır.

Ortalama Piyasa Seviyesinin Altında Fiyatlandırma:
Genellikle pazarın geniş kitlelerine hitap ve nüfuz etmek amacıyla,
mümkün olduğunda maliyetler kısılarak, seçilecek raf devir oranı yüksek
ürünlerin fiyatlandırmasında kullanılan bir yöntemdir. Amaç birim
karlılık olmayıp, artan satış devir oranı sonucu elde edilecek toplan
karlılığı amaçlamaktadır.
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Piyasa Seviyesinin Üzerinde Fiyatlandırma:
Bazı durumlarda sabit ve değişir maliyetlerin baskısı sonucu,
belirlenmek zorunda kalınan satış fiyatı, pazardaki rakiplerin fiyat
seviyelerinin
üzerinde
kalabilmektedir.
Çoğunlukla
koşulların
getirdiği
bir
fiyat
yüksekliği durumu ile
karşı
karşıya
kalınabilmektedir. Bundan
dolayı
firma,
bu
dezavantajını
kapatabilmek, ürün fiyatını yüksekliğini kabul edilebilir hale getirmeye
yönelik olarak, algılanan faydayı arttırmaya çalışmalıdır. Farklı bir
ifadeyle; ürüne/hizmete “ek fayda” eklenmesi uygun olacaktır. Bazı cips
markalarının, paket içerisinde dip sos vermeleri, Duracell’in bazı
pillerinde (powercheck) içerisinde kalan enerji miktarını gösteren bar ek
faydaya örnek olarak verilebilecektir.

Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma Yöntemleri:
Bu yöntemin diğer yöntemlere göre farkı; fiyatın sanki fiyat gibi değil, bir
tutundurma aracı olarak kullanılmasıdır.
Tutundurmaya dayalı fiyatlandırma yöntemleri üç ana başlığa ayrılmaktadır.
Bunlar; “Çok Birimli Fiyatlandırma (Sepet Fiyat) Yöntemi”, “Lider
Fiyatlandırma Yöntemi” ve “Psikolojik Fiyatlandırma Yöntemi”dir.

Çok Birimli Fiyatlandırma (Sepet Fiyat) Yöntemi:
Çok
birimli
fiyatlandırma
yönteminde; seçilecek üründen bir
den fazla satılması amaçlandığı
için, ilgili üründen birden fazla
alan tüketicilere miktar bazında
indirim yapılmış olur.
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Söz gelişi; bir Huggies çocuk bezi alana ikincisinin hediye
edilmesi veya iki Huggies temizleme mendilinin alınması halinde
üçüncüsünün (aynı paket içerisinde) bedava verilmesi gibi
örnekler çoğaltılabilecektir.

Lider Fiyatlandırma Yöntemi:
Lider fiyatlandırma yönteminde temel
alınan husus; genellikle ülke bazında
faaliyet göstere ulusal perakende
zincirlerinin uyguladığı gibi, satışa
sunulan ürün gamı içerisinden talep
görebileceği düşünülen bir ürünün
seçilip, fiyatının fark edilir bir şekilde
düşürülmesi sonucu satışa sunulmasıdır.
Buradaki
amaç,
bu
ürününün
satışlarından kar etmekten ziyade, bu
ürünü almak için mağazaya gelecek
tüketici ve tüketici gruplarının, bu mal
dışı yapacağı alış-veriş (çapraz satış
imkanları) sonucu elde edilecek toplam karlılığın artışıdır. Bu
yönteme lider fiyatlandırma, seçilen ürüne ise zarar lideri
denilmektedir.

Psikolojik Fiyatlandırma Yöntemi:
Psikolojik fiyat; ürün/hizmetin etiket fiyatının sayısal tutarı
(tüketiciye maliyeti) dışında, bilinçli olarak belirlenecek fiyatın
tüketicinin psikolojik olarak algısı üzerine etki etmesi ana fikri
üzerine dayalıdır.
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Genellikle iki şekilde kullanılır. İlkinde, fiyat etiketindeki fiyatın
olduğundan daha uygun (ekonomik) algılanması amacıyla; fiyat
bir alt haneye
indirilip
sonunu
küsuratlı bitirilir.
Örneğin 100 TL
olan bir ürünün,
99.95
TL
yapılması, üç haneli
sayı grubundan iki
hareye
düşmüş
olacak, alış-veriş
ortamının kargaşasında rasyonel düşünmeyen bazı tüketiciler için
tercih edilebilecektir. Bununla birlikte, günümüzde fiyat tutarına
bakılmaksızın bir alt haneye küsuratlı olarak yuvarlanması
şeklinde kullanılmaktadır.

İkinci yöntem ise Prestij fiyatlandırmadır.
Bu yöntem fiyat-kalite ilişkisi temeline
dayanmaktadır. Diğer bir değişle; kalitesi
yüksek olan bir ürünün fiyatının, fiyatı
yüksek olan bir ürünün ise kalitesinin
yüksek algılanması bilindik bir psikolojik
durumdur. Fiyat; ilgi ürünün kalite
konumunu, dolayısıyla prestijini artıracak
şekilde konumlandırılır.

2.3. Dağıtım
Dağıtım kanalı kısaca; bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel alıcıya akışında izlediği
yol diye tanımlanabilir. Daha uzun formel bir tanıma (Amerikan Pazarlama Derneği'nin
tanımına) göre dağıtım kanalı malların ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi
örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır. Her iki
tanıma göre de, üretici veya imalatçısı dağıtım kanalında yer alır. Zira malların hareketi söz
konusu olduğunda, üretici kendi işletmesi içindeki örgüt birimiyle malların hareketin
sağlayabilir. Öte yandan, tüketiciler de malların fiziksel hareketini sağlayabildiklerinden,
dağıtım kanalının bir ucunda üretici diğer ucunda tüketici ve bu ikisinin arasında da aracı
kuruluşlar yar alır.
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2.3.1. Dağıtım Kanal Türleri

Doğrudan Dağıtım Kanalları:
Üretici firmanın; ana depo, bölge depoları, bölge lojistik unsurları, perakende
noktaları ve benzeri dağıtım kanal sistemi ve unsurlarını kendi bünyesinde
oluşturması temeline dayalıdır. Bu firmaların yapmış olduğu dağıtımı doğrudan
dağıtım denilmektedir. Örnek olarak Sagra markası verilebilecektir. Çikolata ve
türevlerinin pazarlamasına yapan Sagra markası bir dönem kendi dağıtım ağını
oluşturmuş ve doğrudan dağıtım gerçekleştirmiştir.
Şüphesiz ürün grubu, tüketicinin pazardaki yaygınlığı, satın alma alışkanlıkları,
rakiplerin durumu ve bunun gibi birçok husus doğrudan dağıtımı avantajlı ve
dezavantajlı hale getirebilmektedir. Sözgelişi, tüketici nezdinde kolayda
algılanan sakız, pet şişe içme suyu, bisküvi gibi ürünlerde doğrudan dağıtım
uygun olmayacak, bu ürünlerin satışında uzmanlaşmış kanalların tercih edilmesi
gerekebilecektir.

Dolaylı Dağıtım Kanalları:
Tek tek ürünlerin her satış noktasına ya da talep edilen noktalara doğrudan
ulaştırılması zordur. Zira her üretici ürünlerini çok sayıdaki talep edilen
noktalara ulaştırmak için zaman, kaynak ve donanıma sahip değildir. Olsa bile
bu durum işletmenin zaman, maliyet ve çaba bakımından muhtemel
harcamalarını her zaman karşılayabileceği anlamına gelmez. Üreticilerle
tüketicilerin arasındaki mesafenin uzunluğu çoğu zaman sadece tüketicinin ya
da sadece üreticinin kaldıramayacağı maliyetler getirmektedir. İnsanlığın en eski
zamanlarından beri ticaret olarak isimlendirilen iş aslında bir dağıtımdır.
Çarşılarda pazarlarda görülen tüccarın yaptığı iş de dağıtımdan başka bir şey
değildir. İşte üreticiden tüketiciye doğru mal ve hizmetlerin ulaşmasında aracı
kullanılıyorsa o zaman dolaylı dağıtımdan bahsedilir. Dolaylı dağıtımda
kullanılan aracı sayısına göre uzun ya da kısa dağıtım kanalları oluşur.
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2.3.2. Dağıtım Politikaları
Dağıtım politikalarının belirlenmesinde; kanalın yapısı ve yaygınlığı, kanal üyeleri,
tüketici davranışları (satın alma eğilimleri, kullanım alışkanlıkları ..) ve talebi gibi
hususlar etki etmektedir. Temel olarak üç tür dağıtım politikasından söz edilebilir.

Yoğun Dağıtım
Kolayda ürünler olarak daha önce adlandırılan ve gündelik hayatta sık
kullanılan ürünlerin çok sayıda satış noktasında bulunması gerekir.
Hiçbir tüketici bir ekmek, gazete ya da süt almak için saatlerce uğraşmak
istemez. Yoğun dağıtım ağında, büfe gibi, bakkal ve manav gibi çok sık
dağıtımcıya ihtiyaç vardır. Rekabetin yoğun, tüketici talebinin yüksek
olduğu ve buna bağlı olarak sunum kolaylığı olan ürünlerde bu tür
dağıtım tercih edilmektedir. Bu pazarların uluslararası, ulusal ve yöresel
pazarlar olması sonucu değiştirmez. Tüm pazar yerine sadece talebin
yoğun olduğu tüm pazarlarda sunum yapmakla da yoğun dağıtım
politikası uygulanmış olur.

Sınırlı Dağıtım
Tüketici beğenisine bağlı, mobilya, giyim ürünleri, konut sektörü gibi
ürünlerin beğenmeli ürünler olarak isimlendirildiği daha önce ifade
edilmişti. Bu tür ürünler ihtiyaç ortaya çıktıkça karşılanma yoluna
gidileceği için kolayda ürünlere göre daha sınırlı sayıda dağıtım yolu
tercih edilir.

Seçimlik Dağıtım
Özellikli yani lüks ürünler ise oldukça sınırlı sayıda satış noktasında
vardır. Ürünler de daha az sayıda olur, tüketici de sınırlı sayıdadır. Bu
yüzden lüks ürünler için belki bazı bölgelerde sınırlı sayıda satış noktası
yeterlidir. Bu tür dağıtımda satış noktası yer seçiminde dikkatli
olunmalıdır. Ürüne ilk etapta talep gösterecek tüketicilerin kümeleştikleri
yerler özenle belirlenmelidir.
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Şekil 2.4.: Tüm Dağıtım Kanalı Seçenekleri
Kaynak: Ö. Baybars Tek; Engin Özgül; Modern Pazarlama İlkeleri, Uygulamalı Yönetimsel
Yaklaşım, 4. Baskı, İzmir, 2013,s:443

2.4. Tutundurma
Tutundurma bileşeni bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir.
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Uygulamalar

PAZARLAMA 4.0’A YOLCULUK: DENEYİM YAŞATMAK
Merkezinde insan duyularının olduğu pazarlama 4.0’ı 4 ana bölümde incelenebiliyor;
hikaye anlatma, deneyim yaşatma, dijital alan ve kişiselleştirme. Bu uygulamada “deneyim
yaşatma” konusu ele alınmaktadır.

Bebek’in iç sokaklarında 2-3 liraya çay içerken sahil kenarındaki cafelere neden 7-8 lira
bıraktığımızı hiç düşündünüz mü? Ya da sıcacık evinizde neredeyse hiç maliyeti olmayan
bir kahve içmek yerine bir anda kendinizi Starbucks’ta Karamel Macchiato içerken
bulduğunuz oldu mu?
Cevabınız evet ise deneyimsel pazarlamaya hoş geldiniz!
Ürünler ve hizmetlerin sıradanlaşmaya başladığı, her markanın insanlara onlarca farklı
temas noktasından dokunmaya çalıştığı bir dünyada, markalar tüketicilerin bilinçaltında
yer edebilmek için duyulara ihtiyaç duyuyorlar.
Deneyimsel pazarlama da tam bu noktada devreye giriyor ve tüketici ile marka arasındaki
duygusal bağı güçlendiriyor.
Hadi örnekleri biraz daha genişletelim…
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Canınız çay istedi diyelim. Markete gidip aldığınızda aslında bir “ürün”ü satın almış
olursunuz. Eve gelip çayı demlemeye başlayabilirsiniz :)
Tıpkı benim gibi çay demlemekten üşenen bir insan olduğunuzu varsayalım. En yakın
cafe’ye gidip çay içtiğinizde o ürün artık bir “hizmet”tir. Haliyle ödediğiniz ücret de en az
2 kat artmıştır.
Diyelim ki çay içmek için bir hayli vaktiniz var ve arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir sohbet
yapmayı planlıyorsunuz. O yüzden de size en yakın Starbucks’a gitmek için kapılarınızı
kilitliyorsunuz. İşte o an artık ne ürün ne de bir hizmet alıyorsunuz demektir. Aldığınız
şeyin adı “deneyim”dir. Harcadığınız para da artık bir kaç lira değil, onlarca liradır.
Orada size adınızla hitap edilir, bardağınızın üzerine isminiz yazılır ve özel bir insan
olduğunuz defalarca kez yüzünüze fısıldanır. Müzik, renkler, ışık… Hepsi de sizin için
özenle seçilmiştir. Kapıdan içeri girdiğinizde içinize çektiğiniz koku sizi sizden almıştır.
Hazır Strabuck’tan bahsetmişken oradaki masaların neden kare ya da dikdörtgen değil de
hep yuvarlak olduğunu hiç düşündünüz mü? “Bunun deneyimle ne ilgisi var?” dediğinizi
duyar gibiyim. Biraz ilginç gelebilir ama Starbucks masaları, müşterilerinin kendilerini
yalnız hissetmemeleri adına yuvarlak olarak tasarlanmıştır.
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Başka bir örnekle devam edelim.
Biliyorsunuz otomobilinizi sıfır olarak aldığınızda içerisinde hoş bir koku barındırır. Bu
kokunun, siz daha iyi bir deneyim yaşayabilesiniz diye otomobil fabrikadan çıkmadan
hemen önce sıkılan bir spreyin kokusu olduğunu biliyor muydunuz?
Son bir örnek…
Otomobil meraklılarının üçte birinin kapıların kapatılma sesini duyduğunda bir markayı
diğerinden ayırt edebileceğini biliyor muydunuz? 90‘ların sonlarında bu içgörüden yola
çıkan Daimler Crysler’ın 10 kişilik bir mühendis grubunu sadece bu iş için görevlendirdiği
ve mükemmel açma-kapama sesini yakalamayı amaçladığı basına sızmıştı.
Bazen çok minik bir ayrıntı olarak gördüğümüz otomobil kapısının açma-kapama sesi,
gittiğiniz cafe’deki masanın yuvarlak oluşu ya da aldığınız yeni arabanın içerisindeki koku
aslında son tüketicide çok fazla şeyi çağrıştırabiliyor. O yüzden tüketiciyi iyi tanımak ve
onlara doğru deneyimi sunmak yeni nesil pazarlamacının en önemli görevlerinden birisi
olsa gerek.
Bir strateji oluştururken ürününüz ya da hizmetiniz üzerinde düşünmekle vakit harcamayın.
Asıl vakti, potansiyel müşterilerinizi dikkate alarak harcayın…

Kaynak: Necip Murat, http://www.pazarlamasyon.com/sosyal-medya/pazarlama-4-0a-yolculuk-deneyimyasatmak/, Erişim Tarihi: 15/08/2015

68

Uygulama Soruları
1. Uygulamada belirtilen yaklaşım çerçevesinde pazarlama bileşenlerinin yapısı
değişiklik gösterir mi? Tartışınız.
2. Pazarlamada deneyim yaşatmanın önemine katılıyor musunuz? Örneklendirerek
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pazarlama bileşenlerinden Mamul, Fiyatlandırma ve Dağıtım ayrıntılı
olarak ele alınmıştır. Bu bileşenler kapsamında yer alan her bir unsur üzerinde ayrıntılı olarak
durulmuştur.
Pazarlamanın önemli unsurlarından olan mamul; bir istek ve ya gereksinmeyi
karşılamak üzere pazara sunulan mal, hizmet, yer, kişi, fikir, öğüt, görüş, iş bilgisi-tecrübesi
(know how) vb. gibi unsurlara denilmektedir. Mamuller; Öz Mamul, Somut Mamul ve
Genişletilmiş Mamul olmak üzere üçe ayrılmaktadırlar. Ayrıca Mamuller, Tüketim Malları ve
Endüstriyel Mallar olarak da sınıflandırılabilmektedir.
Fiyat pazarlamada yöneticiler tarafından kontrol edilebilen birbirine bağımlı (4P)
faktörlerden biridir. Fiyat alt karması bileşeni değişkeni fiyat dışı rekabet araçlarını oranla
göreceli olarak daha az yer alınan bir araç gibi görünmesine karşın, pazarlama karışımını
oluşturmasında temel ögedir. Fiyatlandırmada kullanılacak farklı yöntemler bulunmaktadır.
Bunlar Maliyete Göre Fiyatlandırma, Talebe Yönelik Fiyatlandırma, Rekabetçi Fiyatlandırma
Yöntemleri ve Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma Yöntemleri olarak temel başlıklarla
sınıflandırılmaktadır.
Dağıtım kanalı kısaca; bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel alıcıya akışında
izlediği yol diye tanımlanabilir. Üretici veya imalatçısı dağıtım kanalında yer alır. Zira malların
hareketi söz konusu olduğunda, üretici kendi işletmesi içindeki örgüt birimiyle malların
hareketin sağlayabilir. Öte yandan, tüketiciler de malların fiziksel hareketini
sağlayabildiklerinden, dağıtım kanalının bir ucunda üretici diğer ucunda tüketici ve bu ikisinin
arasında da aracı kuruluşlar yar alır. Dağıtım Kanalları, Doğrudan ve Dolaylı olarak iki başlıkta
incelenir. Dağıtım politikalarının belirlenmesinde; kanalın yapısı ve yaygınlığı, kanal üyeleri,
tüketici davranışları ve talebi gibi hususlar etki etmektedir. Temel olarak üç tür dağıtım
politikasından söz edilebilir. Bunlar, Yoğun Dağıtım, Sınırlı Dağıtım ve Seçimlik Dağıtımdır.
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Bölüm Soruları

1. I. Stoklanamaması
II. Dokunulmazlığı
III. Kalite standartlarının varlığı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hizmetin özelliklerindendir?

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
I ve II
II ve III
I ve III
I,II ve III

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Öz mamul soyut bir kavramı ifade etmekte olup, sembolik değer taşımaktadır.
b) Somut mamul ürünün elle tutulabilir, gözle görülebilir, hacim ve ağırlık içeren,
rengi, kokusu olan fiziki kısmını temsil etmektedir.
c) Ambalaj, aksesuar, stil, marka ve kalite genişletilmiş mamulün unsurlarındandır.
d) Genişletilmiş mamul ürünün son halkasını oluşturmaktadır.
e) Montaj, servis ve teslim gibi unsurlar genişletilmiş mamulün
fonksiyonlarındandır.

3. * Fiyatı yüksektir.
* Seçimlik satış noktalarında yeterli miktarda bulunur.
* Tüketici satın alma sırasında alternatiflerle karşılaştırma yaparak zaman harcayabilir.
Yukarıda özellikleri bahsedilen ürün aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

a)
b)
c)
d)
e)

Beğenmeli Ürünler
Kolayda Ürünler
Lüks Ürünler
Aranmayan Ürünler
Endüstriyel Ürünler
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4. _______________ ile perakendeci satışa sunacağı malın birim maliyetini hesaplar, buna
sabit maliyetlerden bir birime düşecek payı karşılayacak ve kendisine önceden
belirlenmiş bir kar yüzdesini sağlayacak bir yüzdeyi ekleyerek satış fiyatını bulur.
Özellikle perakende ticarette çok yaygın kullanılan maliyet artı usulü en basit
fiyatlandırma şeklidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Hedef Fiyatlandırma Yöntemi
b) Talebe Yönelik Fiyatlandırma
c) Rekabetçi Fiyatlandırma Yöntemi
d) Maliyet Artı (Maliyet Kar) Yöntemi
e) Tutundurmaya Yönelik Fiyatlandırma Yöntemi

5.

I. Beğenmeli ürünlerin dağıtımı yapılır.
II. Ürünler çok sayıda satış noktasında bulunur.
III. Rekabetin yoğun, talebin yüksek olduğu pazarlarda uygulanır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yoğun dağıtımın özelliklerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III

6.

I. Öz mamul
II. Lüks mamul
III. Somut mamul
IV. Genişletilmiş mamul
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri mamulün bileşenleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız II
I ve II
II ve IV
I, II ve III
I, II, III ve IV
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7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir?
a) Mamul
b) Marka
c) Fiyat
d) Tutundurma
e) Dağıtım

8. ________________ herhangi bir planlama ve arama çabası gerektirmeyen, pek sık akıl
edilmeyen ürünlerdir. Bu tür ürünler marketlerde tüketicinin doğrudan görebileceği
noktalara yerleştirilerek satın almaları teşvik edilmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Rutin ürünler
b) Özellikli ürünler
c) İçtepisel ürünler
d) İvedilik ürünler
e) Beğenmeli ürünler

9. Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünler arasında yer almaz?
a) Ekmek
b) Gazete
c) Sigara
d) El sabunu
e) Buzdolabı
10. Dağıtım politikaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Rekabetin yoğun, tüketici talebinin yüksek olduğu ve buna bağlı olarak sunum
kolaylığı olan ürünlerde yoğun dağıtım tercih edilmektedir.
b) Kolayda ürünler için yoğun dağıtım tercih edilmektedir.
c) Özellikli ürünler için seçimlik dağıtım tercih edilmektedir.
d) Lüks ürünler için sınırlı dağıtım tercih edilmektedir.
e) Yoğun dağıtım politikası tüm pazar yerine sadece talebin yoğun olduğu pazarlarda
sunum yapmakla da uygulanabilir.

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)a, 4)d, 5)e, 6)a, 7)b, 8)c, 9)e, 10)d
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3. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 İletişim Nedir?
 İletişim Süreci
 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?
 Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Kapsamı
 Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Yararları
 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Pazarlama Karması
 Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Ürün ve Ambalaj
 Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Fiyat
 Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Dağıtım
 Pazarlama İletişimi Karması Elemanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İletişim ve İletişim süreci kavramlarını tanımlayınız.

2.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi nedir? Kapsamını açıklayınız.

3.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi bileşenleri nasıl ortaya çıkmıştır? Gereklilikleri
irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İletişim ve İletişim Süreci

İletişim kavramını
tanımlayabilmek ve
kapsamını kavramak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Bütünleşik Pazarlama
İletişiminin Kapsamı

Bütünleşik pazarlama
iletişiminin yapısını
kavramak

Örnekler ve uygulamaların
incelenmesi vasıtasıyla
geliştirilecektir.

Bütünleşik Pazarlama
İletişimi ile Pazarlama
Bileşenleri İlişkisi

Bütünleşik pazarlama
iletişimi yaklaşımının
pazarlama bileşenleri ile
ilişkisini kavramak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar





İletişim
İletişim Süreci
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
İletişim Etkileri
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Giriş
Tüketicilere ulaştırılacak mesajın etkili olması için, her araç üstüne düşen görevleri
yerine getirerek markanın temel amacına ulaşmasına hizmet eder. Diğer yandan günümüzde
pazarlama ve pazarlama iletişimi ciddi değişimler geçirmektedir. Bunun en temel sebebi ise
tüketicilerin değişmesidir. Artık pek çok insan ticari iletişim biçimlerinden kaçınmaya
çalışmaktadır. Tüketici hayatını çevreleyen pazarlama iletişimi mesajlarından yorulmuştur. Bu
durum kitle iletişim araçlarını kullanma biçimini de etkilemektedir. Dolayısıyla artık tüketiciye
ulaşmak ve onun “zihninde” bir yer edinmek oldukça zordur. “Bütünleşik Pazarlama İletişimi”
(BPİ) kavramının gelişme sebeplerinden belki de en önemlisi budur.
Bu bölümde Bütünleşik Pazarlama İletişimi yaklaşımı ve kapsamı ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır.
.
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3.1. İletişim Nedir?
İletişim kaynaktan hedef mesaj aktarılmasıdır. İletişim insanın kendisini sosyal bir varlık olarak
ifade etmesi için zorunlu bir kavramdır.
İnsan çevresi ile iletişim kurarak yaşar
ve sosyalleşir. Onun her davranışı
konuşması, susması, duruşu ve oturma
biçimi, kendini ifade etmesidir. Yani
çevresine mesaj iletmesidir. İletişim,
bilgi üretme, iletme ve algılama
sürecidir. İletişimin asıl amacı,
anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve
karşı tarafın tutum ve davranışlarında
değişiklik yapmaktır.
Farklı bir ifadeyle, temel olarak bir iletişimden bahsedildiğinde iki taraf söz konusudur. Birinci
taraf gönderici, ikinci taraf ise alıcı diye adlandırılır. Buradaki temel fonksiyon, ilk etapta
göndericiden alıcıya doğru bir mesajların gönderilmesi temeline dayanır. Bu durum gerçek
hayata bu kadar basite indirgenemeyeceğine göre iletişimi; taraflar arasındaki anlamlı
mesajların değişimi tarzı yorumlamak daha doğru olacaktır.
Bu temel iletişim tanımı iken; eğer hedeflenen sonuç ise göndericinin istediği şekilde
kurguladığı mesajın alıcıya ulaştıktan sonra, alıcının davranışları üzerinde bir etki ve yapması
ve yönlendirmesi temeline dayandığı takdirde ise bu yavaş yavaş Pazarlama İletişimine doğru
kayacaktır.

3.2. İletişim Süreci
İletişim sürecinin; başlangıçta göndericiden (firma, reklam ajansı) ile alıcıya (hedef kitle, hedef
izleyici) doğru, takibinde ise tepki ve geri besleme ile alıcıdan, göndericiye mesajların karşılıklı
paylaşılması temeline dayalı olduğu düşünüldüğünde, takip eden şekil’de görüldüğü gibi
özetlemek yararlı olacaktır.
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Şekil 3.1.: İletişim Süreci
KAYNAK: KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary (2012), Principles of Marketing,
14th Edition, Prentice Hall, Pearson’dan yorumlanarak alınmıştır.

Pazar dinamik bir süreçler zinciridir ve alıcı ve satıcılar arasında yoğun, karmaşık ve birbiri
üzerinde etki yapan bir iletişime sahiptir. Yapılacak iletişim faaliyetinin ne yönde ve şiddette
geri dönüş sağlayacağı pazarın yapısı gereği çoğu zaman kontrol altında değildir. Sözgelişi,
hedef Pazar dinamikleri, rakipler ve iletişimleri, hedef tüketicinin sosyo-ekonomik ve
demografik faktörleri, ürün/hizmetin fayda maliyet analizi, aynı alanda faaliyet gösteren
markalara yönelik algı haritası, hedef tüketicinin satın alma davranışı, kullanım alışkanlıkları,
marka eğilimi, fiyat hassasiyeti ve benzer birçok husus bilinmeden veya bunları bir model
üzerinde kurgulayıp, olası sonuçlarını tahmin etmeden iletişimde bulunmak büyük risk
oluşturacaktır.
Farklı bir ifadeyle; yukarıdaki hususları analiz etmeden ve modelleme ile eşgüdümlü bir yapıya
büründürmeden ve olası sonuçlarını alternatifli olarak öngörmeden iletişime başlamanın hangi
tur durumlarla sonuçlanabileceğine bir göz atalım. Sözgelişi; 10.000 TL’lik bir bütçeyle
başlanan kampanyanın, başarısız olması durumunda toplam zarar tutarı nedir sorusu karşımıza
çıkmaktadır. İlk akla gelen başarısızlıkla sonuçlanan kampanya için harcadığımız tutar olan
10.000 TL olabilir. Halbuki, gerçek hayatta yapılan kampanyanın hedef tüketici ve kamuoyu
tarafından olumsuz algılanması ve bu doğrultuda davranışa yansımasının toplam bedelinin
yanında kampanya tutarı çok mütevazi kalabilecektir.
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Burada; hedef tüketicinin markaya-firmaya olan güveni, firmanın-markanın kaybedilen imajı,
kurumun itibari, firmanın-markanın edindiği yeni olumsuz imajın sürekli olarak satış engeli
olarak ortaya çıkması, pazar payının rakiplere kaptırılması, dağıtım kanal üyelerinin tüketici
talebi düşen ürün/hizmeti satmakta isteksizliği ve/veya komisyon payı artış istekleri,
mal/hizmetin algılanan değerinin düşmesi ve benzeri birçok hususun kümüle ettiği bir zarardan
bahsedilebilecektir. Yapılan yanlış bir iletişimin olumsuz geri dönüşü, rakamsal tahminlerin
çok üzerinde sosyal ve psikolojik boyutlarda taşımaktadır.
Ayrıca bu hususların telafisi, farklı bir ifadeyle olumsuz iletişim yapılmadan önceki duruma
dönülmesi ise tam bir belirsizlik içermektedir. Zaman, maliyet ve emek miktarını tahmin etmek
son derece güç olacaktır. Bu gayret verilse bile bazı durumlarda geriye dönüşün mümkün
olmadığı da görülmüştür.
İletişim süreci; yapılacak iletişim faaliyetlerinin sahaya çıkmadan önce planlanması ve ön
görülmesini sağlamakta yardımcı olduğu gibi uygulama sırasında planlananla gerçekleşen
arasındaki uyumun kontrolü sürecinde de destek olmaktadır.
Süreç, gönderici konumundaki firmanın veya reklam ajansının, kampanya çerçevesince daha
önceden belirlenmiş olan mesajın kodlanmasıyla başlar. Burada ifade edilmek istenen, mesajın
hedef tüketici veya alt grupları itibariyle en etkin ve dikkat çekici şekilde manâlandırılması,
sembolik anlatım şekline bürünmesi veya benzer alternatifleri kullanılarak şekil değiştirmesini
ifade etmektedir.
Kodlama; bir mesaj iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak
şekilde bir simge değiştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak
iletilebilecek veya taşınabilecek bir biçimde çevrilmesidir.
Kodlama basit bir el hareketinden karmaşık bir matematik formülü
ne kadar geniş bir alanı kapsayabilir. Kodlamanın insan iletişim
açısından tanımı ise; iletişim kurabilmek için çeşitli görsel ve
sosyal sinyallerin belli kurallara veya kodlara göre düzenleme
şeklidir.
Kodlanan mesajlar; reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler bileşenlerinden
birkaçı veya en uygun bütünüyle medya aracılığıyla hedef izleyiciye gönderilir. Buradaki amaç,
gönderilen mesajın istenen şekliyle açılması ve hedef tüketicinin, firma ve marka lehine olumlu
tutum sergiletecek şekilde psikolojik ve davranışsal kabulünün sağlanmasıdır.
Süreç daha sonra tüketicinin olumlu veya olumsuz, davranışsal veya düşünsel tepki vermesi
(ürünü satın alması veya almaması, ürün ile ilgili olumlu olumsuz görüş beyan etmesi, tüketici
şikâyet davranışı vb benzeri) ve bu tepkilinin firma ve marka tarafından alınması olarak devam
eden bir döngüye girmektedir.
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Bahsedilen iletişim sürecinin üzerindeki en büyük risk parazit (gürültü) etkisidir. Parazit
kavramı genellikle iletişimin her türünde (olduğu gibi özellikle telsi iletişimde en bilindik
şekliyle) taraflar arasındaki mesaj alış verişini fiziki ve anlamsal olarak bozan, anlaşılmaz veya
yanlış anlaşılabilir hale getiren çeşitli faktörlerden kaynaklanan olumsuz etkiye denilmektedir.
Konuyla ilgili basit bir örnek vermek gerekirse; birinci durumda bir Cumartesi günü saat 14:00
civarı evinizin kablolu telefonun çaldığını düşünün. Açtığınızda, oldukça yüksek bir ses tonu
ile “ALO” kelimesini duyduğunuz ve kulaklarınızın çınladığını hayal edin. Telefonu açan kişi
hakkında size bu çağrı ne düşündürür? Acil bir durum olduğunu mu, asgari nezaket
kurallarından haberdar olmadığını mı yoksa işitme engelli olduğunu mu?
İkinci durumda ise yine bir Cumartesi gecesi saat 02:00’da yeni aynı telefonun çaldığını ve bu
seferde oldukça fısıltı şeklinde, gevşek ve tacizkâr bir ses tonuyla “ALOOOO” denildiğini
düşünün. Bu sefer arayan hakkında ne düşünürsünüz? Arayanın sesinin kısık olduğunu mu
yoksa gece yarısı birilerini taciz etmekten zevk aldığını mı?
Duruma objektif olarak bakıldığında söylenen kelime (mesaj) üç harften oluşan “ALO” dur.
Fakat birinci ve ikinci durumlarda görüldüğü üzere; söyleniş biçimi, söylendiği zaman dilimi,
söylendiği kişi vb. gibi birçok unsur ilgili mesajın anlamının çözülmesi sürecini etkilemektedir.
Buna karşılık, mesajı alan ve kodunu açan kişinin kişiliği, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim
seviyesi, gelir durumu, ahlaki kavramlara ve toplumsal normlara verdiği önem, dini değerleri
ve birçok husus da bu seferde hedef dinleyici açısından mesajın açılımı üzerinde etki yapacaktır.
Sonuç itibariyle; mesajın kodlanması ve mesajın açılması süreçlerinin parazit etkisi altında
kalmaması için, son derece hasa bir şekilde analitik olarak incelenmeyi gereksinim duyan
profesyonel konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.3. Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Uzun yıllardır, bazı pazarlama kavramlarının birbirleri yerine kullanılması kanıksanmış gibi
gözükmekle birlikte oldukça kaotik bir durum oluşturmaktadır. Sözgelişi, pazarlamanın temel
bileşenlerinden olan, İngilizce karşılığıyla “Promotion”, karşılık olarak kendine hep promosyon
kelimesini bulmuştur. Promosyon nedir denildiğinde ise bir mal veya hizmetin satışını teşvik
etmek üzere yapılan satış artırıcı faaliyetler olarak anılmıştır. Halbuki; Promotion’ın karşılığı,
altında “Reklam, Satış Geliştirme, Kişisel Satış ve Halkla İlişkiler” gibi dört önemli başlığın
bulunduğu Tutundurma kavramıdır.
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Aynı durumun, Bütünleşik Pazarlama İletişimi içinde geçerli olduğu maalesef
gözlemlenmektedir. Birçoğuna göre; Pazarlama İletişimi denildiğinde, kelime grubundan çıkan
anlam pazarlamanın ve iletişimin yapıldığı
bir ortam olarak algılanmakta, farklı bir
ifadeyle ilk önce etkin bir şekelde reklam
gelmekte ve sonrasında ise muhtemelen
promosyon kelimesi eklenilmektedir.
Özet itibariyle Bütünleşik Pazarlama
İletişimi; zaman zaman bir reklam
kampanyası ile karıştırılmakta veya
reklam – satış geliştirme kavramlarına
indirgenmektedir.

Buna karşılık; Pazarlama İletişimi de aslında bir takım oyunudur. Tüketicilere ulaştırılacak
mesajın etkili olması için, her araç üstüne düşen görevleri yerine getirerek markanın temel
amacına ulaşmasına hizmet eder. Diğer yandan günümüzde pazarlama ve pazarlama iletişimi
ciddi değişimler geçirmektedir. Bunun en temel sebebi ise tüketicilerin değişmesidir. Artık pek
çok insan ticari iletişim biçimlerinden kaçınmaya çalışmaktadır. Tüketici hayatını çevreleyen
pazarlama iletişimi mesajlarından yorulmuştur. Bu durum kitle iletişim araçlarını kullanma
biçimini de etkilemektedir. Dolayısıyla artık tüketiciye ulaşmak ve onun “zihninde” bir yer
edinmek oldukça zordur. “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” (BPİ) kavramının gelişme
sebeplerinden belki de en önemlisi budur.

3.3.1. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?
Bütünleşik Pazarlama İletişimi konusunda ilk çalışmaları olanlar, kavram konusundaki
farklı yaklaşımlar olduğunu vurgulamakta, tutundurma karmasında bütünlük ve
müşteriye odaklaşan bir yaklaşımı sorgulamaktadırlar. Bütünleşik Pazarlama İletişimi;
reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme (satış promosyonu) ve bunun gibi olarak ayrı
ayrı gördüğünüz iletişim işlevini bir bütün olarak görme yoludur. Başka bir deyişle
iletişim çabalarının ürünü bilgi akışını, tüketicinin birbirinden ilintisiz kopuk ya da
farklı olarak algılamadığı kaynaklardan, bir şekilde görmesine yönelik olarak
düzenleme şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla odağın; kurumların satış ya da kar
hedefleri değil mevcut ya da potansiyel müşteriler olması gerektiğine işaret ederek,
mesajları ve hedeflerini bütünleştirerek tüketicilerle bütünsel bir yapıya dayalı iletişim
kurulması gerektiğini gerçeğiyle Bütünleşik Pazarlama İletişimini ele alırlar.
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Farklı bir tanıma göre Bütünleşik Pazarlama İletişimi;
Bir ürün ya da hizmetin yada kuruluşun Pazar payını/satışlarını artırmak, imajını
yükseltmek için, tüketici beklentilerinin saptanmasından, rekabet koşullarının
araştırılıp incelenmesine, markalamadan, ambalaja, tutundurma ve lansman
kampanyalarına, satış noktası aktivitelerinden dağıtım kanallarının işlerliğine
dek tüm pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, kurum kimliği, satış promosyonu
gibi hedef kitleye yönelik iletişim çalışmaları ile yöntem ve araçlarını, planlama
ve uygulama ögelerini birleştirip, bütünleştirerek koordinasyonunu ve
yönlendirmesini kapsamaktadır.

3.3.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Kapsamı
Günümüzde tüketici kavramındaki değişiklik, pazarlamacıların sürdürülebilir bir strateji
oluşturabilmeleri için birçok yenilik ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Eskiden
olduğu gibi kendisine sunulandan haberdar olduğu ve alternatiflere ulaşabildiği ölçüde
tatmin olan tüketiciler; küresel markaların kendilerine sunduğu mal hizmetler
doğrultusunda geneleksel anlamdaki perakende alış veriş beklentileri yükselmiş,
internetin cebe girmesi ile küçülen pazarlarda bilinçli bir seçicilik üzerine yönelmiş,
artık kendisine sunulanı kâfi bulmayıp, satın alma karar sürecinde bilgi toplama içerik,
kalite ve hızını arttırmış durumdadır. Kendi gelişen beklentileri çerçevesince; yenilikleri
takip ederken, içerisinde bilindiği toplum kesiminin değer yargıları, satın alma
modelleri, kullanım alışkanlıklarını, fiyat kalite bilincini eskiden takip ettiği kulaktan
kulağa pazarlamadan ziyade, son derece hızı ve etkin olarak Sosyal Medya’dan
karşılamaktadır. Kendini şekillendirmenin ötesinde, yakın tüketici grubunu, alt sosyal
medya seçenekleriyle de (Whatsapp, Instagram ..) aynı ürün/hizmetlerle ilgilenen geniş
tüketici kitlelerini etkiler ve hata şekillendirebilir konuma geldiği görülmektedir.
Firmayla tüketici arasında çok öncelerden beri süre gelen Geri Besleme Süreci; yeni bir
hal kazanmıştır. Daha önce yapılan Pazarlama Araştırmaları, Bireysel Görüşmeler,
Grup Görüşmeleri, şikayet başvuruları, müşteri temsilcileri ile yapılan görüşmeler vbg.
zamana bağlı ve hızlı olmayan geri dönüşlerle yetinirlerken dijital ortamda bu husus
dakikalar bazına inmiş, son derece dinamik ve sürekli takip edilmesi gereken bir hal
almıştır.
Bu karmaşık etkileşimi takip eden ve bireysel bazda veri toplayan dijital pazarlama
birimleri, eskiden olduğu gibi talebe yön verme işlevine, çok daha büyük önemle talebe
adapte, gelişen talebi öngörmeye yönelik stratejilerini kaçınılmaz olarak öncelik
vermeye başlamışlardır.
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Yukarıda bahsedilen bu Pazar dinamikleri sonucu; giderek kitleleri tatmin etmeye
çalışan bir pazarlama anlayışından bahsedilirken, gelişen teknolojik olanaklar
çerçevesince bireylerin ihtiyaçlarına odaklanması kaçınılmaz olmuş ve buna uygun yeni
stratejiler oluşturulmuştur.
Tüm bu hususlar, klasik anlayışta neredeyse en önemli enstrüman olan reklamın dışında
olanaklar aranmasına, tek sesli bir kitle iletişiminden ziyade; bir amaca yönelik,
koordinasyonlu ve bütünleşik iletişimler geliştirme ihtiyacı doğmuştur. Özet itibarıyla
Bütünleşik Pazarlama İletişimi kavramının kapsamı oldukça genişlemiştir.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nin kapsamı kısaca aşağıda özetlendiği gibidir:
a. Bütünleşik pazarlama iletişimi; reklam ve halkla ilişkiler gibi markaların ticari
amaçlı iletişimlerini koordine eden, tek elden yöneten bir anlayıştır.
b. Bütünleşik pazarlama iletişimi; tüketiciyle kısa vadeli ve satışa odaklı iletişimin
ötesine geçmeyi, marka ve tüketici arasında uzun dönemli bir ilişki kurmayı
amaçlar.
c. Bütünleşik pazarlama iletişimi; tutundurma karması araçlarının avantaj ve
dezavantajlarını yürütülen iletişim kampanyası özelinde analiz eder, en verimli
ve maliyet-etkin şekilde kullanılmalarını sağlar.
d. Bütünleşik pazarlama iletişimi; bütünleşik bir marka mesajına işaret eder. Bu
mesaj tüm tutundurma karması araçları vasıtasıyla tüketiciye ulaştırılır.
e. Bütünleşik pazarlama iletişimi; farklı dinamiklere sahip tutundurma karması
araçlarının yönetimini kolaylaştırır. İletilecek bütüncül bir mesajın varlığı,
tasarım ve uygulama aşamalarını hızlandırır, kontrol edilmesini ve
ölçümlenmesini pratik hale getirir.

3.3.3. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Yararları
Tüm bu gelişmeler ışığında, geleneksel yöntemlerle yapılan pazarlama iletişimleri,
firmaların yönetim anlayışları ve gelişmişlik seviyeleri, geleneksel yöntemlerle yapılan
pazarlama iletişimlerinin her zaman istenen sonucu getirememeleri gibi zorunlulukları
ile orantılı olarak değişmeye, yerini Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ne bırakmaya
başlamıştır.
Bu geçiş sürecini tetikleyen ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ni öncelikli kılan
yararları aşağıdaki gibi kısaca özetlenebilir.
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a. Tasarımcı bütünlük
b. Tutarlı mesajlar
c. Yansız pazarlama tavsiyeleri
d. Medyanın daha iyi kullanımı
e. Pazarlama başarıları konusunda daha fazla netlik
f. Operasyonel verimlilik
g.

Maliyet tasarrufu

h. Yüksek kapasitede tutarlı hizmet
i. Çalışma ilişkilerinin kalitesi
j. Daha fazla ajans sorumluluğu

3.4. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Pazarlama Karması
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı daha öncede değinildiği üzere, firmanın elindeki tüm
unsurları bir bütün halinde ve koordineli olarak aynı mesajı verecek bir ahenk içerisinde hedef
tüketicisine ulaştırması ve hedef tüketicisinden beklenen yaklaşım gelene kadar geçen süre
içerisinde ise geri besleme ve kontrolle desteklenen bir iletişim sürecini temsil etmekteydi.
Aşağıda görülen Şekil 3.2.; Bütünleşik Pazarlama İletişimi’nin yapısını göstermek açısından
yararlı olacaktır.
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Şekil 3.2.: Pazarlama Karması Unsurları ve İletişim Etkileri
KAYNAK: David Pickton ve Amanda Broadrick, Integrated Marketing Communicaiton,
Harlow, England: Prentice Hall, 2001, s:91’den nakleden Y, Odabaşı, M. Oyman; Pazarlama
İletişimi Yönetimi, Madeacat, 6. Baskı, 2005, s:62

Pazarlama İletişimleri, (1) yazılı (reklâmlar, iş mektupları, amblem, marka vb) ; (2) sesli-sözlü
(yüzyüze, telefonla görüşmeler, radyo, TV, sinema, video vb); (3) Sesli ve Görüntülü (İnternet,
TV, video, sinema, firmanın maddî görüntüleri, vb.); (4) karma iletişimler olarak dört grupta
toplanabilir. Ancak, iletişim bu spesifik iletişim araçlarının da ötesine geçer. Ürünün stili, fiyatı,
ambalaj m şekli, malzemesi, rengi, satış elemanlarının tavırları, giyimleri vb. alıcılara bir şeyler
iletir. Dolayısıyla, Pazarlama İletişimi elemanlarına ek olarak ürün, marka, fiyat, ambalaj,
dağıtım öğelerinin de pazarlama iletişimi boyutuyla da ele alınması gereklidir3. Maksimum
iletişim etkisi için sadece tutundurma alt karışımının değil, tüm Pazarlama Karışımı’nın bir
orkestra ahengiyle düzenlenmesi gerekir.

3.4.1. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Ürün ve Ambalaj
Pazarlama karmasının ürün elemanı; ambalajı, markası ve fiziki özellikleri aracılığı ile
pazarlama karmasının imajını ve bu imajın rakip teklifleri göre durumunu
etkilemektedir. Sağladığı yarar ve alıcının ihtiyacı ile bağdaştırılması sonucu alıcı
zihninde ürün için sembolik bir değer oluşturmaktadır. Bu sembolik değer ürünün
özellikleri ile iletilen anlamların toplamı ve alıcıların bunlarla ilgili algılamaları sonucu
ortaya çıkmaktadır.
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Bu tanımdan da yola çıkılarak günlük hayata tüketici olarak ürüne karşı farklı
algılarımızın olduğunu örneklemek mümkündür. Sözgelişi, bazı ürünlerde büyük boy
olması miktara göre fiyatın uygunluğu yani ekonomikliği çağrıştırırken, bazı ürünlerde
mümkün olabildiği kadar küçük boyutlar sempatikliği, sevimliliği, kolay taşınabilirliği
temsil edebilmektedir.
Son derece yeni ambalaj tasarım ve teknolojisi mevcutken, bazı ürünlerin ambalajının
hala ilk çıktığı yılların boyut ve özelliğini taşıması algısal olarak nostaljik, ilk günkü
gibi orijinalliği bozulmamış, eskinin getirdiği güven ve denenmişlik hissi, bir tür
kuşaktan kuşağa miras olarak algılanabilirken; modern tasarım çağdaşlığı, içerisinde ki
ürünün yeni kuşaklara hitap etiğini, gelişmişliğini çağrıştırabilmektedir.
Ambalaj renkleri de ayrı bir araştırma konusudur. Diş macunu ve beyaz çamaşırlara
yönelik deterjan ambalajların da kullanılan beyaz renk saflığı, kesin temizliği, hijyeni
ve berraklığı ifade ederken satın alma sırasında o ürünün yerine getirmesini
beklediğimiz fonksiyonel ve duygusal beklentimizin karşılanacağına yönelik
bilinçaltımızda bir kuvvetlendirici, ümit verici, vaat edici bir unsur halini almaktadır.
Aynı beyaz rengi bir bütün olarak bir kiloluk siyah dökme çay ambalajında
gördüğümüzde ise (ambalajın üzerindeki açıklamaları okumadan) muhtemelen bu tür
bir renk bize çağın içeriğine yönelik bir fikir veremeyecektir. Koyu kırmızı (İngiliz
kahvaltılık çayını), koyu mavi (kıvamlı bir Karadeniz çayını), açık sarı (muhtemelen
çaydan bağımsız olarak Lipton markasını olmak üzere) farklı renkler üzerinde
bulunduğu siyah dökme çayın toplam algılanan değerine katkıda bulunacaktır.

3.4.2. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Fiyat
Son araştırmalar fiyatın giderek daha önemli bir iletişim aracı olduğunu ve pazarlama
iletişimin çabalarında daha dikkatli bir biçimde ele alınmaya başladığını göstermektedir.
Fiyatın algılama biçimi gerçek fiyattan daha önemli olarak kabul edilmeye başlamıştır.
Bazı ürün unsurları tüketiciler tarafından daha kolay değerlendirilirken, bazılarında bu
kolaylık söz konusu olmamaktadır. Böyle bir durum da tüketici, kalite ve değerleri
belirleyebilecek diğer ölçütleri kullanmaya zorlanmaktadır. Doğrudan özellik
karşılaştırması yapılabilecek ölçütlerin yokluğunda tüketiciler ya çok ucuz ya da çok
pahalı ürünleri satın alma eğilimi göstermektedirler. Bu durumda marka ve fiyat ödünç
alınan kalite ve değer belirleyicileri olmaktadır. Özellikle fiyat, kalite ve değer
belirleyicileri olarak tüketicinin karar alma sürecinde çok önemli bir role sahip
olabilmektedir. Bu açıklamalar fiyatın daima ürünleri değerlendirme de önemli bir ölçüt
olduğunu göstermektedir.
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3.4.3. Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Dağıtım
Bilindiği üzere; ürün ve hizmetleri istenen miktarda ve çeşitlilikle, istenen zaman ve
yerde tüketicilerin beklentilerine uygun olarak bulundurmak dağıtımın temel
görevlerindendir. Temel anlamda fiziksel dağıtım (lojistik) ve dağıtım kanalları
yönetimi olarak fonksiyonel olarak ayrılan dağıtımın katma değeri bu ile önemli hususla
sınırlı değildir. Her gün binlerce dağıtım aracının ve yüzlerce dağıtım elemanın,
milyonlarca tüketici ile ortak alanlarda bulunduğu, ülke geneline yaygın perakende
noktalarının çokluğu ve günlük ziyaret oranları, perakende noktalarını ziyaret eden
tüketicilerle mağaza içi iletişim oluşturabilme, perakende noktası olarak kalite ve imaj
algısı, mağaza içi tasarımı/atmosferin çekiciliği gibi enstrümanların oluşu, raf tanzim ve
teşhirinin doğrudan planlı veya plansız satın alma üzerine etkisi, tüketicinin görüp
deneyerek alma ihtiyacı ve sonucundaki tatminini merkezi ve benzeri hususlardan
dolayı dağıtımın kendi bir iletişim aracı, etkili bir mecra olması kaçınılmazdır.
Bunların yanı sıra dağıtım sistemi içerisindeki her unsuru stratejik olarak Bütünleşik
Pazarlama İletişimine uyarlamak da gerekmektedir. Söz gelişi perakendecilik de
bunlardan biridir.
Ölçeğine bağlı olmaksızın her perakendecinin iletişim stratejilerinin tasarlarken dikkate
almaları gereken bazı sorular vardır. İlki, perakendeciler ne tür ürünler sunmaktadır eğer
ürünler diğerlerininkinden ayırt edilemez ürünlerse ve fiyat başlıca satış vasfıysa
reklamda çarpıcı bir şekilde vurgulanmalı ve belki de mağaza kuponları sunulmalıdır.
İkincisi, perakendecinin hedef pazarı ne olduğudur. Bu pazar kalitesi ile ilgiliyse,
perakendeci imaj reklamlarını, kişisel satış, özenle hazırlanmış satın alma noktası
teşhirleri ne kullanmalıdır. Tam tersi fiyat bilinçli bir hedef pazara fiyat ve kuponlar
indirimler gibi satış tutundurma stratejileri ile hitap edilmelidir. Üçüncü olarak ortaklaşa
reklam söz konusu olduğunda eğer yanıt evet ise reklam programı reklamın tek başına
yapacağından daha yoğun ve karmaşık olabilecektir.

3.4.4. Pazarlama İletişimi Karması Elemanları
Pazarlama karması elemanlarını olan “Reklam, Kişisel Satış, Satış Geliştirme, Halkla
İlişkiler ve Doğrudan Postalama”nın “araçları, uygulama şekli, üstünlükleri ve
zayıflıkları”nın incelenmesi bütünü görmek açısından yararlı olacaktır. (Bkz: Şekil 3.3.)
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Şekil 3.3.: Pazarlama İletişimi Karması Elemanları
KAYNAK: ALTUNIŞIK Remzi, ÖZDEMİR Şuayip, TORLAK Ömer (2014),
Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi, Beta Yayıncılık.
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Uygulamalar

360 DERECE PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Son birkaç yıldır adını sık sık duyuyoruz. Bazı kaynaklarda 360 derece pazarlama, 360
derece iletişim ve entegre pazarlama iletişimi olarak geçmektedir. Peki nedir bu 360
derece? Herkesin aşina olduğu, markaların ve iletişim ajanslarının yıllardır uyguladığı
“Bütünleşik Pazarlama İletişimi”nden başka bir şey değil.
Bütünleşik pazarlama iletişimini kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: Reklam, halkla
ilişkiler, promosyon, doğrudan pazarlama, araştırma ve ölçümleme materyallerinin
birlikte ve uyum içinde yönetilerek, stratejik plan dahilinde aynı amaç için yapılan çift
yönlü ve uzun süreli tanıtım faaliyetleridir.
Bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:










Pazardaki gelişmeler ve rekabetin artması
Seçeneklerin çoğalması
Hedef kitlenin zamandan tasarruf etme isteği
Tüketicinin bilinçlenmesi, marka ve ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip
olması ve markayla etkileşime geçmek istemesi
Tüketicinin belirli markalara olan sadakatinin azalması
İnternetin hayatımıza girmesiyle geleneksel medyadaki reklamların etkisinin
azalması
İnternet üzerinden alışverişin yaygınlaşması
Geleneksel medyadaki reklamların yüksek maliyetleri
Veri tabanı oluşturma kolaylığı

Bütünleşik pazarlama iletişimi, yukarıda belirtilen maddelerin ortaya çıkmasıyla,
pazarlama iletişimini oluşturan unsurların (reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama,
sponsorluk vs.) bir arada kullanılarak, bir mecranın güçsüz yanının öteki mecrayla
dengelenmesi amaçlanmaktadır.
Bütünleşik pazarlama iletişimin belli başlı özellikleri vardır. Bütün iletişim araçlarının
pazarlama karması ile bütünleştiği ve stratejik pazarlama planının esas alındığı iletişim
sürecidir. Markalar bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinde teknolojiyi çokça
kullanırlar ve tüketici odaklıdırlar. Tüketici neredeyse, hangi mecrayı kullanıyorsa,
markalar da tüketiciyi yakalamak için o mecrayı kullanıyorlar. Uygulanan iletişim
faaliyetleri ölçülebilir olmalıdır. Marka tüketiciyle etkileşime geçmeli ve çift yönlü bir
iletişim kurmalıdır. Bütünleşik pazarlama iletişiminde teknolojinin de yardımıyla veri
tabanı oluşturmak kolaylaştırmıştır; dolayısıyla markalar kişiye özel pazarlama yapmaya
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başlamışlardır. En önemli özelliklerinden birisi de tüm iletişim faaliyetlerinin tek bir
merkezden, uyumlu ve entegre bir şekilde gerçekleştirilmesidir.
Bu anlamda Coca-Cola, bütünleşik pazarlama iletişimini hakkıyla yapanlardan. Televizyon
reklamları, outdoor uygulamaları, dergi ve gazete reklamları, promosyonları, interneti etkin
kullanmasıyla, farklı şişe tasarımlarıyla tüketiciyi kendine çekmeyi ve tüketiciyle etkileşim
içinde olmayı iyi bildiğini göstermektedir.
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Kaynak: Esra Küçükökçe, http://fikircok.net/esra-kucukgokce-360-derece-pazarlama-nedir.html, Erişim
Tarihi: 15.08.2015
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Uygulama Soruları
1. 360 derece pazarlama iletişiminin özellikleri nelerdir?
2. Bütünleşik pazarlama iletişimi ile 360 derece pazarlama iletişimi arasındaki
ilişkileri açıklayınız.
3. Markaların gerçekleştirdiği güncel uygulamalar üzerinden 360 derece pazarlama
iletişiminin etkililiğini irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iletişim kavramı ve bütünleşik pazarlama iletişiminin önemi ve kapsamı
detaylı olarak ele alınmıştır. Bu aşamada kullanılabilecek yaklaşımlar açıklanmıştır.
İletişim kaynaktan hedef mesaj aktarılmasıdır. İletişim, bilgi üretme, iletme ve algılama
sürecidir. İletişimin asıl amacı, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın tutum ve
davranışlarında değişiklik yapmaktır.
İletişim sürecin ise başlangıçta göndericiden (firma, reklam ajansı) ile alıcıya (hedef
kitle, hedef izleyici) doğru, takibinde ise tepki ve geri besleme ile alıcıdan, göndericiye
mesajların karşılıklı paylaşılması temeline dayalıdır. İletişim süreci; yapılacak iletişim
faaliyetlerinin sahaya çıkmadan önce planlanması ve ön görülmesini sağlamakta yardımcı
olduğu gibi uygulama sırasında planlananla gerçekleşen arasındaki uyumun kontrolü sürecinde
de destek olmaktadır.
Bütünleşik Pazarlama İletişimi; reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme (satış
promosyonu) ve bunun gibi olarak ayrı ayrı gördüğünüz iletişim işlevini bir bütün olarak görme
yoludur. Geleneksel yöntemlerle yapılan pazarlama iletişimleri, firmaların yönetim anlayışları
ve gelişmişlik seviyeleri, geleneksel yöntemlerle yapılan pazarlama iletişimlerinin her zaman
istenen sonucu getirememeleri gibi zorunlulukları ile orantılı olarak değişmeye, yerini
Bütünleşik Pazarlama İletişime’ne bırakmaya başlamıştır. Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ni
öncelikli kılan yararları şu şekilde özetlenebilir. Tasarımcı bütünlük, Tutarlı mesajlar, Yansız
pazarlama tavsiyeleri, Medyanın daha iyi kullanımı, Pazarlama başarıları konusunda daha fazla
netlik, Operasyonel verimlilik, Maliyet tasarrufu, Yüksek kapasitede tutarlı hizmet, Çalışma
ilişkilerinin kalitesi, Daha fazla ajans sorumluluğu.
Bütünleşik pazarlama iletişimi ayrıca pazarlama bileşenlerine yaklaşımı da
değiştirmektedir. Pazarlama bileşenlerinden Ürün, Fiyat ve Dağıtım bileşenlerinin iletişim
boyutunun da bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında ele alınması gereklidir.
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Bölüm Soruları

1. İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yapılan yanlış bir iletişimin olumsuz geri dönüşü, rakamsal tahminlerin çok
üzerinde sosyal ve psikolojik boyutlarda taşımaktadır.
b) İletişim süreci planlamadan kontrole kadar devam eden bir süreçtir.
c) İletişim süreci göndericiden alıcıya tek yönlüdür.
d) İletişimin alıcı üzerinde yaptığı etkilerin incelenmesi pazarlama iletişimini
ortaya çıkartmaktadır.
e) Pazar geniş ve karmaşık olduğu için iletişimin ne etki yaptığını kontrol etmek
zorlaşmaktadır.

2. ___________, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme (satış promosyonu) ve bunun gibi
olarak ayrı ayrı gördüğünüz iletişim işlevini bir bütün olarak görme yoludur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) İletişim
b) Tutundurma
c) Pazarlama Karması
d) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
e) Tutundurma Karması

3. I. Bütünleşik pazarlama iletişimi; tüketiciyle kısa vadeli ve satışa odaklı iletişim kurar.
II. Bütünleşik pazarlama iletişimi; farklı dinamiklere sahip tutundurma karması
araçlarının yönetimini kolaylaştırır.
III. Bütünleşik pazarlama iletişimi; reklam ve halkla ilişkiler gibi markaların ticari
amaçlı iletişimlerini koordine eden, tek elden yöneten bir anlayıştır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütünleşik pazarlama iletişimi için
doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve III
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4. I. Maliyet tasarrufu
II. Tasarımcı bütünlük
III. Yanlı pazarlama mesajları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bütünleşik pazarlama iletişiminin
yararlarındandır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişim karması elemanlarından biri değildir?
a) Dolaylı Pazarlama
b) Reklam
c) Kişisel Satış
d) Satış Geliştirme
e) Halkla İlişkiler

6. _______________ bir mesaj iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak şekilde bir
simge değiştirme sistemi aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek bir
biçimde çevrilmesidir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

İletme
Kodlama
Algılama
Süreç
Geri bildirim

7. Reklamla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kitlesel bir iletişim aracıdır.
b) Çok sayıda insana aynı zamanda ulaşabilmeyi sağlar.
c) Oldukça yüksek maliyetler getirir.
d) Etkinlik ölçümü kolaydır.
e) Açık hava reklamları gibi türleri bulunmaktadır.
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8. ________________ firmanın elindeki tüm unsurları bir bütün halinde ve koordineli
olarak aynı mesajı verecek bir ahenk içerisinde hedef tüketicisine ulaştırması ve hedef
tüketicisinden beklenen yaklaşım gelene kadar geçen süre içerisinde ise geri besleme ve
kontrolle desteklenen bir iletişim sürecini temsil etmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Medya
b) Reklam
c) Marka
d) Bütünleşik pazarlama iletişimi
e) Halkla ilişkiler

9. _______________ taraflar arasındaki mesaj alış verişini fiziki ve anlamsal olarak
bozan, anlaşılmaz veya yanlış anlaşılabilir hale getiren çeşitli faktörlerden kaynaklanan
olumsuz etkidir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Algılama
d) Tepki
e) Geri bildirim

10. I. Tutarlı mesajlar
II. Maliyet tasarrufu
III. Çalışma ilişkilerinin kalitesi
IV. Medyanın daha iyi kullanımı
Yukarıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin yararları arasında
yer alır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve IV
d) I, III ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)b, 5)a, 6)b, 7)d, 8)d, 9)a, 10)e
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4. ETKİLİ İLETİŞİM GELİŞTİRME SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?









Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Amaçların Tespiti
Mesajın Oluşturulması
İletişim Kanalının Seçimi
Bütçenin Oluşturulması
Uygun Tutundurma Karmasının Belirlenmesi
Tutundurma Eylemlerinin Sonuçlarının Saptanması
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sürecinin Yönetilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

4. Etkili iletişim geliştirme ne demektir?
5. Etkili iletişim geliştirme sürecinde nelere dikkat edilmelidir?
6. Etkin iletişim geliştirme açısından bütünleşik pazarlama iletişimi neden
önemlidir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Etkili İletişim Geliştirme

Pazarlama bileşenlerin
mamul hakkında bilgiye
sahip olabilmek

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Ölçümleme

Pazarlama bileşenlerin fiyat
hakkında bilgiye sahip
olabilmek

Örnekler ve uygulamaların
incelenmesi vasıtasıyla
geliştirilecektir.

Bütünleşik Pazarlama
İletişimi

Pazarlama bileşenlerin
dağıtım hakkında bilgiye
sahip olabilmek

Örnekler ve uygulamaların
incelenmesi vasıtasıyla
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


















Hedef Kitle
Tepkiler Hiyerarşisi
AIDA Modeli
Mesaj
Kişisel Kanallar
Kitlesel Kanallar
Amaç-Görev Metodu
Reklam
Halkla İlişkiler
Satış Tutundurma
Kişisel Satış
Doğrudan Pazarlama
Ürün Hayat Eğrisi
İtme Stratejisi
Çekme Stratejisi
Ölçümleme
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
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Giriş
Günümüz rekabetçi pazar koşullarında tüketiciler sürekli ve yoğun bir şekilde pazarlama
iletişimine maruz kalmaktadırlar. Gereğinden fazla iletişim tüketici nezdinde; mesajların
etkinliği, içeriği ve güvenilirliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu ve benzer birçok
durumdan dolayı yapılacak iletişiminin tamamen stratejik bir alt yapı taşıması ve sistematik
olarak ele alınması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Konuya sözü edilen bakış açısıyla yaklaşıldığında; etkin bir iletişim geliştirmek için sekiz
aşamadan bahsedilebilecektir:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Hedef kitlenin belirlenmesi
Amaçların tespiti
Mesajın oluşturulması
İletişim kanalının seçimi
İletişim bütçesinin oluşturulması
Uygun tutundurma karmasının belirlenmesi
Tutundurma eylemlerinin sonuçlarının saptanması
Bütünleşik pazarlama iletişim sürecinin yönetimi

4.1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Hedef kitle, pazarlama içerisinde son derece önemli kavramlardan bir tanesidir. Hedef kitle
genel itibariyle yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, medeni durum, sosyo ekonomik statü (SES), hayat
tarzı, modaya bakışı, tüketim alışkanlıkları, sosyal eğilimleri, yaşadığı yer… vb. gibi hususların
birbirine benzer özelliklerini paylaşan nispeten homojen gruplardır. Bir pazar diliminde bir
hedef kitle bulunabilirken, başka bir pazar diliminde çok sayıda hedef kitle bulunabilecektir.
Bunun yanı sıra hedef kitle veya kitlelerin doğru belirlenmesi, ilgili kitleye yönelik yapılacak
pazarlama faaliyetlerinin amacına ulaşmasını açısından stratejik öneme sahiptir. Farklı bir ifade
tarzıyla, belirlenen hedef kitlenin özellikleri, istek ve ihtiyaçları, onlara yönelik iletişim dili ve
alt yapısının oluşturulması, iletişim bütçesinin belirlenmesi, iletişimin hedefine ulaşıp
ulaşamadığının ölçülebilmesi, gerekiyorsa uygulama sırasında tekrar düzenlenmesi ve nihai
sonuçların belirlenmesi, hep doğru hedef kitlenin belirlenmesi ile olabilecektir. Yanlış hedef
kitleye yapılacak pazarlama faaliyetlerinden oluşacak zararın; nakdi olmanın yanı sıra, ağırlıklı
olarak kaybedilen marka değeri, firma-marka imajı, kurum itibarı gibi birçok soyut kavram
üzerinden olacağından dolayı, gerçek anlamda tespiti bile son derece güçtür. Bu hususlarda
dikkate alındığında, etkili iletişim geliştirme sürecinin başında hedef kitle gelmektedir.
Hedef kitle, iletişimdeki iki özneden birisidir. Mesaj verilmek istenen kesim hedef kitleyi
oluşturmaktadır. Hedef kitle, işletmenin mal ve hizmetlerinin potansiyel alıcıları, mevcut
kullanıcıları, karar vericiler veya etkileyiciler, bireyler, gruplar, toplumun bazı bölümleri veya
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geneli olabilmektedir. Mesajı yollayacak olan planlayıcılar açısından hedef kitle; belirli
özellikleri açısından sınıflandırılmış ve gelecek mesajı bekleyen uyarılmaya hazır alıcılar
şeklinde düşünülmektedir.
Hatırlanacağı üzere yukarıda “İşletmelerin hedef kitleleri şekillendirirken çeşitli coğrafi,
demografik, davranışsal ve psikolojik özellikleri dikkate almakta olduğu” vurgulanmıştı.
Oluşturulan veya saptanan her bir hedef kitleye, onların sayılan özelliklerine uygun iletişim
geliştirmek ise aynı anda birden fazla ve karmaşık bir iletişim ağının oluşmasını gerektirecektir.
Hepsinin aynı anda yürütülmesi ve sonucunda umulan başarının elde edilmesi, karşımıza ciddi
bir anlamda risk, başarı oranında muhtemel düşüklük veya içeriğin ilgili kitleyle örtüşmemesi
gibi hususları çıkaracaktır.
Bu ve benzer hususlardan dolayı bazı sistematikler geliştirme zorunluluğu doğmuştur. Söz
gelişi; hedef kitlenin satın alma sürecinde gerçekleşen altı aşamadan hangisinde olduğunun
bilinmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu aşamaları, farkında olma, bilgilenme, hoşlanma,
bağlama, tercih etme ve satın alma olarak sıralamak mümkündür. Söz konusu aşamalar Şekil
4.1. de yer almaktadır.
Şekil 4.1. Satın Alma Hazırlık Aşamaları

İletişim sürecinin hedefi olan kitlenin satın alma hazırlık sürecinin hangi aşamasında
bulunduğu, iletişim sürecinin amaçlarının tespitini de şekillendirebilecektir.

4.2. Amaçların Tespiti
Hedef kitlenin belirlenmesini takiben, bir sonraki süreç amaçların belirlenmesidir. Genel
itibariyle karlılığın artırılması, pazar payının genişletilmesi gibi amaçlar dışında fazla
yoğunlaşılmaması ciddi bir stratejik hata olarak karşımıza çıkmaktadır. Hâlbuki aşağıda detaylı
olarak anlatılacağı gibi, yeni ürünün pazara sürülmesi (lansman), mevcut ürünün yeniden
konumlandırılması, ürün-ambalaj değişiklikleri, mevsimsel talebe göre ürün-hizmetin
ayarlanması vb. gibi bir çok iletişim amacı bulunmaktadır. Her biri ise birbirinden tamamen
farklı strateji oluşturulmasını gerektirmektedir.
Genel olarak bakıldığında geçmişten günümüze iletişim sürecinin asıl amacının ürünün
tüketicilerini satın almaya yönlendirmek ve/veya satın alınma sıklığını arttırmak olarak
belirlendiği görülmektedir. Ancak günümüzde bu pek mümkün olmamakla birlikte modern
anlayışın da önceliği değildir. Satın alma, uzun bir tüketici karar verme sürecinin sonucudur.
Bu açıdan işletmenin doğrudan satın alma dışındaki amaçlara da odaklanması gerekmektedir.
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Günümüzde pazarlama iletişimi kapsamlı gerçekleştirilen faaliyetlerin amaçları belirli ürünler
hakkında pazara bilgi vermek, ürünleri tanıtmak, tüketicileri ikna etmek, hatırlatmak ve değer
katmak olarak sıralanmaktadır. Ancak bunlar ötesinde, imaj oluşturmak, tüketicilerle duygusal
etkileşim kurmak, marka farkındalığını arttırmak, kurum itibarını güçlendirmek, kalite algısını
şekillendirmek, ağızdan ağıza iletişimi yönlendirmek, tüketim alışkanlığı kazandırmak,
eğitmek gibi çeşitli ürüne bağlı ve üründen bağımsız amaçlar da tanımlanabilmektedir. Hatta
tüketici açısından mal ve hizmet haricindeki değer ifade eden öneriler için de (çeşitli fikirler,
ortamlar, etkinlikler gibi) iletişim süreci gerçekleştirilebilmektedir. Bu açıdan da
değerlendirildiğinde iletişim amaçları çok çeşitli olabilmektedir.

4.3. Mesajın Oluşturulması
Bilindiği üzere temel itibariyle bir iletişimden bahsediliyorsa; bu durumda akla ilk olarak
taraflar arasında anlamlı mesajların değişimi sürecini getirmektedir. İletişimin temelini
oluşturan mesaj ve mesajın oluşturulması karşımıza son derece önemli bir stratejik unsur olarak
çıkmaktadır.
Mesaj, belli bir amaç için hedefe ulaştırılmak istenen semboller bütünüdür. Mesaj, kaynaktan
hedefe; yazı, söz ya da işaretlerle yollanabilmektedir. Mesaj çeşitli unsurlardan oluşmaktadır.
Görüntü, tasarım, ses, renk, slogan, başlık, metin vb. mesajın çeşitli özellikleridir. Hedef
kitlenin sosyo-kültürel özelliklerine göre ve mesajın iletileceği kanalın yapısına göre mesaj, söz
konusu özelliklerin etkin bir bileşimi şeklinde hazırlanır.
Mesajın içeriği belirlenirken de çeşitli temalardan yararlanılmaktadır. Mesajın içeriği, ne
söylendiği ve nasıl söylendiği konusuyla ilgilidir. Bu noktada tema için çeşitli faktörlere
dayanılır. Korku, Mizah, Müzik, Cinsellik, Bilinçaltına dönük mesajlar gibi çeşitli temalar
(reklam eksenleri) kullanılarak mesajın içeriği oluşturulabilmektedir. Buradaki temel amaç
hedef kitlenin dikkatini çekerek farkındalığını oluşturmak ve devamında hedeflenen amaçlara
yönlendirmek olmaktadır.
Korku : Burada bahsedilen korku, ortalama bir izleyicinin herhangi bir korku filminden
aldığı etkileşim benzeri bir korku değildir. Hedef kitlenin ve iletişimi yapılacak ürünhizmetin yapı ve özelliklerine uygun kurgulanmış;
Bir tüketicinin kendi ve ailesinin güvenliklerine yönelik kaygı, geçim endişesi,
gelecekte kaynaklarının yeterli olamaması, emeklilik ve sonrası oluşacak durum,
çocukların eğitimi, geleceğe yönelik duyulan diğer kaygılar, kendisinin ve sevdiklerinin
sağlıklarının güvence altına alınması ile ilgili kaygı, aracının hasar alması, evinde bir
yangın çıkması, su baskını ve hırsızlık gibi durumlarda kayıplarını yerine koyamama
endişesi gibi birçok durumu kapsamaktadır.
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Mizah: Mizah faktörü kişisel ilişkilerde olduğu gibi, kitle iletişiminde de; veren tarafa
ve verilen mesaja karşı sempati, sıcaklık, beğenme, benimseme, samimiyet, kabul
görme, yabancı tarafa karşı soğukluğu kırma, sempatiyle hatırlanma gibi iletişim
faydaları sağlamada etkili bir unsurdur. Dozu ve içeriği, hedef kitlesine göre ayarlanmış
bir mizah ekseninde verilen bir mesaj, aynı mesajın hiçbir eksen kullanılmadan
verilenine göre birçok durumda daha etkili sonuçlar verdiği görülmektedir.

Cinsellik: Reklam eksenlerinden biri olarak karşımıza çıkan cinsellik, (dozuna ve
şiddetine göre) reklamcılıkta genellikle çabuk, kolay ilgi çekmek ve satışa yönlendirmek
için kullanılan ve hala tartışılan bir yöntemdir. İnsanlar arasındaki farklılıklar dikkate
alındığında, herkesin düşünce veya güdülerini kontrol altına almasının, farklı bir
ifadeyle mükemmel insan olmasının beklenilmesi gerçekçi değildir. Bu tür reklamlar,
sözü edilen kitleler üzerinde, kişilerin cinsel zaafını kullanması ve bu zaaf sonucu ürüne
yönelen kişilerin paralarını tahsil etmesi kavramı sürekli olarak etik açıdan tartışmalı bir
konu olmuştur.

Bilinçaltına Yönelik Mesaj (Subliminal) Ekseni: Bu tür mesajlar doğrudan ve açıkça
yayınlanmaz. Reklam içerisinde bir resmin, grafiğin, müziğin… içerisine gizlenen
mesajlardır. Genellikle ortalama bir izleyici-dinleyici tarafından algılanamayan bu tür
mesajların bilinçaltı tarafından algılandığı bilinmektedir. Bu yöntem bir reklam klibinde
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veya afişinde belli sistemlere göre sıklıkla kullanıldığında, bilinçaltında reklamı yapılan
ürün-hizmete yönelik farklı bir mesaj bütünü oluşturmayı amaçlar.
Farklı kullanım amaçları olmakla birlikte bilinçaltı mesajlar; genellikle ilgili ürünühizmeti sayısız rakipleri arasından hatırlanmasını ve tercih edilmesini pekiştirmek için,
reklam veya herhangi bir film içerisinde hedef tüketicisine uygun (bazı durumlarda
cinsellikle ilgili) gizlenmiş sembolik görüntü, resim, yazı ve benzeri unsurlardan
oluşmaktadır. Hedef tüketicinin kendi iradesi dışında tüketiciyi dışarıdan güdülemek
sonucu yapılan bilinçaltı reklamın kesinlikle etik olduğu söylenemez.

Tepki Hiyerarşisi Modelleri
Mesaj, ne kadar duyu organına ulaşırsa alıcıda o oranda etki bırakmakta ve iletişim o oranda
etkili olmaktadır. Duyu organlarının kullanılması mesajın etkililiği açısından önemli bir faktör
olarak değerlendirilmektedir.
Mesaj oluşturulurken çeşitli modellerden yararlanılmaktadır. Psikoloji ya da sosyal psikoloji
çalışan bilim adamlarının geliştirdiği ve pazarlama için uyarlanan bu modellere "tepki
hiyerarşisi modelleri" adı verilmektedir. Söz konusu modellerden sıkça yararlanılanları Şekil
4.2. de yer almaktadır.
Şekil 4.2. Tepki Hiyerarşisi Modelleri

Tepki hiyerarşisi modellerinden bir tanesi olan “AIDA Modeli" ülkemizde yaygın olarak
bilinmekte ve pazarlama iletişiminin amacını ve işleyişini açıklamakta kullanılmaktadır. AIDA
modeli, "Dikkat, İlgi, İstek ve Harekete geçme" kelimelerinin İngilizce karşılıkları olan
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Attention, Interest, Desire ve Action kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu modele
göre pazarlama iletişimi önce dikkat çekme ile başlar, ilgi ve istek uyandırma ile devam eder
ve bu aşamaları davranışa dönüştürerek son bulur. AIDA modeli’nin iyi bir şekilde yapılması
için müşteriyi/hedef kitlenin çok iyi tanınması gerekir. Günümüzde hedef kitleyi tanımanın en
önemli aracı bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu veri tabanı ile müşteri ile birebir iletişime
geçmek mümkün olmakta ve müşteriye özel teklifler sunulabilmektedir.
Mesajın yapısal olarak oluşturulmasında ise; mesajın tek yönlü veya çift yönlü olması önem
taşımaktadır. Genellikle alışık olduğumuz veya algısal olarak olmasını beklediğimiz, reklamı
yapılan ürün veya hizmete yönelik olarak hep olumlu yönlerin iletilmesi, özendirilmesi
şeklindedir. Bir ürün veya hizmetin, kendi reklamında kötü yönlerinin dâhil edilmesi
beklenilmez. Buna ise “Tek Yönlü İletişim” denilmektedir.
Bununla birlikte günümüz deneyim sahibi tüketicilerinin birçok reklamda kendisine vaat edilen
hususların, ürün veya hizmeti aldığında gerçekten söylendiği gibi olamadığını algılaması için
çok üzün süre geçmesi gerekmemektedir. Bu durum karşısında reklamı yapılan firma, marka,
ürün, hizmet güvenilirliğini kaybetmekte; sürdürülebilir pazarlama faaliyetlerini
gölgelemektedir. Bazı durumlar için reklamı yapılan ürün ve hizmetin kontrollü bir şekilde
olumsuz özelliklerine yer vermek orta ve uzun vadeli pazarlama ve satış stratejileri için yararlı
olabilecektir.
Reklamı yapılan ürün ve hizmetin olumsuz bir özelliği, tüketiciler satın aldıktan kısa bir süre
sonra ortaya çıkabilme imkânı varsa Çift Yönlü İletişim gerekecektir. Sözgelişi, hem yıkama
hem de kurutma özelliği olan dokuz kilogram yıkama kapasitesi olan otomatik çamaşır
makinesinin, altı kilogram olan kurutma kapasitesinin olduğunu düşünelim. Kurutma
kapasitesinin iletilmeyip dokuz kilogram kapasiteli çamaşır makinesi denilmesi, tüketicide
yıkama ve kurutmanın aynı kapasitede olduğu algı yanılgısını sağlayabilecektir. Ürünü satın
alan tüketici, kullanım sırasında yıkama ve kurutma arasındaki kapasite farkını çok net olarak
anlayacaktır. Bu ise ciddi bir şekilde firma ve markanın yıpranmasını sağlayıp, güven kaybı
oluşturacaktır.

4.4. İletişim Kanalının Seçimi
Mesajın oluşturulması aşamasında; ne söyleneceği, nasıl söyleneceği, dikkat çekici
yapılandırma ve benzeri hususlar önemli olduğu gibi, etkin bir iletişim için oluşturulan mesajın
hangi kanal veya kanallar üzerinden taşınacağı da en az onlar kadar önemlidir. Farklı bir
ifadeyle, aynı mesajı farklı kanallar üzerinden gönderilmesi bile hedef izleyicinin kanala göre
mesajdan algıladığı üzerinde etkili olacaktır. Bundan dolayı etkili iletişim geliştirme için
kullanılabilecek iletişim kanallarını incelemekte yarar vardır.
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Farklı görüşlere göre değişik sınıflandırmalar olmakla birlikte; genel itibariyle iletişim
kanallarını kişisel ve kitlesel olmak üzere iki bölümde incelemek uygun olacaktır.
Kişisel iletişim kanalları, mesajın iletilmesi ve alınması esnasında iki veya daha çok
insanın yüz yüze, telefon, e-posta veya çevrimiçi ortamlar yoluyla doğrudan iletişim
kurmasını kapsamaktadır. Bu kanallar, kişisel etki ve geri besleme sağlamaktadır. Genel
olarak kişisel kanallar Savunucu, Uzman ve Sosyal Kanalar olmak üzere üç gruba
ayrıldığı söylenebilir. Bu kanalları farklı bir bakış açısıyla özetlemek gerekirse:
(1) Savunucu kanallar: Tüketicilerin tepkisine veya olumlu iletişimlerine göre
bu kanalı kontrol etmek, diğer kanallara göre çok daha imkânlıdır. Sonuç
itibariyle, iletişim satış elemanları ve benzeri yakın temas elemanları
tarafından gerçekleştirildiği için, kısa sürede içerik, tarz ve mesajın uygun
şekilde değiştirilebilmesi mümkündür.
(2) Uzman Kanallar: Bazı ürün ve hizmet reklamlarında, firmayı ve tüketiciyi
temsil etmemekle birlikte, konunun uzmanı olan bağımsız kişi veya
kuruluşların yer alması hedef tüketicinin ikna olmasında oldukça etkili
olabilmektedir. Bir diş macunu reklamında bilinen bir üniversitenin diş
hekimliği fakültesi tarafından verilen bir sertifika veya rapor, kamuoyu
tarafından faaliyet alanı itibariyle oldukça güvenilen bir uzman vb. gibi
tarafsız güven ve uzmanlık odaklarının kullanılmasına Uzman Kanallar
denilmektedir.
(3) Sosyal Kanallar: Genellikle yönetilmesi ve kontrol en zor kanallar olmasına
rağmen oldukça etkilidirler. Tüketiciler, firmanın, markanın kısacası
kendisine mal ve hizmet satmayı amaçlayan karşı tarafın mesajlarına karşı
doğal olarak aldatılmamak, yanıltılmamak, yanlış karar vermemek için
korunma durumundadırlar. Farklı bir ifadeyle psikolojik savunma
mekanizmaları devrededir. Hâlbuki aynı ürün veya hizmetle ilgili bir aile
üyenizin, yakın bir arkadaşınızın, bir meslektaşınızın tavsiyesi, olumlu
görüşü, beğenisi kişiye bir reklamdan çok daha kolay erişen çok daha
güvenilir bir mesaj halini alacaktır. Bu tür durumlarda çoğu kez savunma
mekanizmalarımızı devreye sokmaya ihtiyaç duymayabiliriz.
Sonuç olarak aile ve yakınlar, yakın arkadaşlar, iş çevresi, komşular, mahalle
ve sosyal çevre ve benzeri etrafımızı sarmalayan çevreden gelen iletişimlere
Sosyal Kanallar denilmektedir.

Kitlesel iletişim kanalları ise, mesajları kişisel temas veya geri besleme olmadan taşıyan
iletişim kanallarıdır. Bu kanallar, medya, genel ortam ve olayları içerir.

113

(1) Medya, gazeteler, dergiler, doğrudan posta gibi yazılı basın, radyo ve televizyon
yayıncılığı ve ağ medyasını, ayrıca billboardlar, işaretler, posterler vb. gösterim
medyasını içerir.
(2) Genel ortam, bir ürünü satın alma yolundaki alıcının eğilimini yönlendirmek
veya güçlendirmek amacıyla tasarlanmış ortamlardır. Atmosferi kullanarak,
aynı atmosferi kullanan diğer kişilere mesaj vermek mümkün olmaktadır.
Örneğin organik ürünler kullanarak yemek hizmeti sunan bir restoranın
bahçenin önünden geçen kitlelere yönelik koku, sesi görünüm vb unsurlarla
mesajını iletmesi olabilir. İşletmeler tarafından çokça kullanılır.
(3) Olaylar, hedef dinleyicilere mesajları iletmek amacıyla düzenlenen olaylardır.
Örneğin bir mağazanın açılışına dikkat çeken ünlü bir şahsın davet edilmesi ve
bu şahsın açılışı yapması iletişim mesajlarının aktarılmasını sağlar. Böylelikle
mesajları kitleye iletmek mümkün olmaktadır.
Kişisel olmayan kanallar, kitle iletişim araçları olabileceği gibi, bir mağazanın dizaynı
veya bir takım gerçekleşen olayların haber gibi yayınlanması şeklinde de olabilir. Bu
tür kanallarda aynı anda pek çok kişiye mesaj iletilebilmektedir.

4.5. Bütçenin Oluşturulması
Pazarlama faaliyetlerinin gerçekçi bir şekilde icra edilebilmesi için olduğu tadar etkin bir
iletişimin amaçlarına ulaşabilmesi için de bütçe oluşturmak stratejik bir yapıdır. Hangi
faaliyetin ne içerik ve büyüklükte yapılacağı, hangi kanal veya kanalların kullanılacağı,
pazarlama iletişiminin süresi, amaçlara ulaşmak için hedef tüketicinin özellikleri, pazarın
durumu, rakiplerin hareket tarzları gibi birçok husus bütçenin oluşumu üzerinde etkili olduğu
gibi bütçenin nasıl belirleneceğini hayatı bir soru olarak karşımıza çıkarır.
Bundan dolayı bütçe oluşturma yöntemlerini incelemekte yarar vardır. Genel olarak iletişim
bütçesi belirleme yöntemleri dört grupta ele alınmaktadır:
1. Katlanabilir Miktar (Ödeme gücü) Metodu: Bu yöntemde odak noktası
işletmenin mevcut parasal kaynaklarıdır. Bu yöntemde işletme, mevcut kaynaklar
içerisinden iletişime ayırabileceği miktarı iletişim süreci başlamadan belirler.
Elindeki mevcut ayırabildiği bütçeye göre neler yapılabileceğini planlamaktadır.
Burada temel belirleyici unsur işletme yöneticilerinin inisiyatifi olmaktadır.
2. Satışların Yüzdesi Metodu: Bu yöntemde işletme, mevcut satışları ve gelecekteki
satış öngörüleri doğrultusunda ilgili iletişim dönemi sürecinde gerçekleşebilecek
toplam satışlarını tahminler ve söz konusu toplam satışın üzerinden yüzde alarak
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iletişim bütçesine karar verir. Oluşan bütçe doğrultusunda da işletme iletişim
sürecindeki faaliyetlerini planlar.
3. Rakiplerin Harcamalarını Esas Alma Metodu: Bu yöntemde ise işletme mevcut
ve/veya potansiyel rakiplerinin iletişime ayırdığı bütçeleri dikkate alarak kendi
iletişim bütçesine karar verir. Bunun için işletme, rakipler hangi faaliyetleri yapıyor,
ne tür kampanyalar düzenliyor, bunlar için ne kadar harcama yapıyor, bütçeleri ne
kadar gibi sorular açısından rakipleri analiz eder. Rakiplerin harcamalarını dikkate
alarak işletme yöneticisi bütçeye karar verir. Söz konusu bütçe doğrultusunda da
iletişim sürecindeki faaliyetler planlanır.
4. Amaç-Görev Metodu: Bu yöntemde işletme bütçeye karar vermeden önce iletişim
amacını belirleyip, söz konusu amaca ulaşmak için gerekli faaliyetlerin neler
olduğuna karar verir. Hedef kitlenin özellikleri, mevcut ürünlerin özellikleri ve diğer
kaynakları analiz eder ve faaliyetleri planlar. Bu faaliyetlerin oluşturduğu maliyeti
dikkate alarak da gerekli bütçeye karar verir.

4.6. Uygun Tutundurma Karmasının Belirlenmesi
İletişimin başına etkin kelimesinin gelmesi, reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla
ilişkiler gibi tutundurmanın altında yer alan dört bileşenini ön plana çıkarmaktadır. Farklı bir
ifadeyle; yoğun rekabet ortamında rakip firmaların farklı pazarlama iletişimleri geliştirmeleri;
bunları geleneksel kitle iletişim araçları ve dijital ortamda daha da bireyselleşmiş şekilde etkin
olarak kullanmaları pazarlama ve reklamcıları düşündürmektedir. Bu ve benzer durumlar
karşısında yalnızca reklam faaliyetinden ziyade tutundurma karması elemanlarının uygun bir
kıvamda kullanılması daha doğru olacaktır.
Özet olarak yukarıda da değinildiği üzere; reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla
ilişkilerden oluşan tutundurma karmasına ek olarak günümüzde doğrudan pazarlama da bu
elemanlar arasında yer almaya başlamıştır.
İşletmeler tutundurma karması elemanlarını belirlerken beş farklı özelliği dikkate alması
gerekmektedir. Bunlar; ürünün özellikleri, hedef pazarın özellikleri, ürün hayat seyrinde
bulunduğu aşama, tutundurma çabalarının maliyeti ve tutundurmada kullandığı stratejiler
olarak sınıflandırılmaktadır.
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a. Ürün Özellikleri
Teorik olarak ürünleri yapıları gereği tüketim veya endüstriyel olmak üzere
sınıflandırmak mümkündür. Sözgelişi makine tezgâhı ve aksamı, forklift veya tekerlekli
taşıyıcılar, üretim bandı, iş makinesi tekerleği vb. gibi endüstriyel ürünler arasında
sayılabileceklerdir. Buna karşılık; şekerleme ve çikolata, makyaj ürünleri, hatta bir
kurşun kalem dâhil olmak üzere tüketim ürünleri olarak gözükmektedir. Fakat sözü
geçen kurşun kalemin ne amaçla kullanılacağı veya pazarlama yönetimi tarafından kim
hedeflenerek faydasına sunulacağı ürün sınıflandırmasını tamamen etkiyecektir. Aynı
kurşun kalemi bir öğrenci tarafından kendi ihtiyaçlarını giderecek şekilde kullanılması
onu tüketim ürünü yapacakken; Ereğli Demir Çelik fabrikası tarafından üretimin ve
pazarlamanın devamı için kullanılması onu Endüstriyel ürün haline getirecektir.
Konuya net bir tanım getirmek gerekirse; tüketim ürünleri, kişisel, ailevi ihtiyaçları
karşılamak üzere talep edilen ürünlerken endüstriyel ürünler, işletmenin tekrar üretimde
kullanmak, satışını gerçekleştirmek ya da ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın aldığı
ürünlerdir.
Sonuç itibariyle; ürünün hangi sınıfa gireceği, etkin iletişim geliştirme sürecinde hayati
öneme sahip bir stratejik yaklaşım konumunu almasını sağlayacaktır. Doğal olarak da
aynı üründen söz edilse bile; nihai tüketicinin kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak
kullanılmasında iletişim stratejileri değişecek, iletişimin daha ağırlıklı olarak kitlesel
iletişime yönelme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Endüstriyel ürünlerde ise daha ağırlıklı
olarak firmalara odaklanılmış olduğundan iletişimin türü şekil 4.3’te de görüleceği üzere
daha bireyselleşmiş kişisel satış olarak gündeme gelebilecektir.
Ürün grubuna göre tutundurma karması elemanları dağılımı şekil 4.3.te yer almaktadır.

Şekil 4.3. Ürün Grubuna Göre Tutundurma Karması Elemanları Dağılımı
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Yukarıdaki şekilde doğrudan pazarlamaya yer verilmemiş olmasına karşın, her iki ürün
grubu için de ortak önemdedir ve sonlarda değildir.

b. Hedef Pazarın Özellikleri
Etkin iletişim geliştirme sürecine etki eden bir diğer önemli husus ise hedef pazarın
yapısı ve özellikleridir. Hedef pazarların; tüketim pazarı, endüstriyel pazar, kamu
pazarı, uluslararası pazarlar, kar amacı gütmeyen kurumlar pazarı vb. gibi birbirlerinden
tamamen yapısal olarak farklılık gösteren türleri mevcuttur. Her tür için farklı bir
iletişim alt yapısı ve stratejisinden bahsedilebilecektir. Ayrıca coğrafi olarak pazarın
bölümlere ayrılması ise sıklıkla karşılaşılan stratejik yaklaşımlardan birini
oluşturmaktadır. Her bir coğrafi pazar diliminin birbirinden tüketicinin yapısı, kültürü,
satın alma sıklıkları, kullanım alışkanlıkları, satın alma gücü endeksi farklı olacak,
iletişim ise bunlara göre hassas ayar gerektirecektir.
Bunun yanı sıra; seçilen pazardaki tüketici yoğunluğu, pazarın büyüklüğü, pazar hacmi,
rekabet seviyesi, pazara ulaşılabilirlik, dijital okur-yazarlık gibi hususlarda, belirlenecek
iletişim için son derece önemli rol oynayacaktır.
Pazarların yapı taşını oluşturan müşterilere odaklanmak ise son derece önem
taşımaktadır. Bu konuya bir örnek olarak tablo 4.1’i incelemekte yarar vardır.

Tablo 4.1. Müşteri Tipi ve Örnek Tutundurma Stratejileri
Müşteri Tipi
Yenilikçiler
(tüm bilgiye sahip grup)

Erken uyarlayıcılar

Erken olgunluk

Geç olgunluk

Tembeller (laggards)

Yapılacaklar



İnternet, makaleler, teknik yayınlar, bilgi verici reklamlar (erken
uyarlayıcılar için) kullanılabilir.
Satış tutundurma ile ürünün denetilmesi sağlanabilir.














Kendi sosyal grubunda lider gruptur.
Satış elemanı ile iletişimi severler.
Ürünün farkındalığı için yapılan reklamlar artırılır
Satış tutundurma azaltılır
Erken uyarlayıcılara itimat ederler: Ağızdan ağıza iletişim
Reklam ve satış tutundurma artırılır ve markanın farkı vurgulanır
Satış elemanın ilgisini ve promosyonlu ürünleri severler.
Kendilerine güvenleri tamdır.
Reklam ve satış tutundurmaya inanırlar.
Daha çok kendileri gibi geç olgun diğer müşterileri takip ederler.
Pazarlamacılar tarafından sevilmeyen gruptur.
Gerekirse düşük reklam ve satış tutundurma yapılabilir.
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c. Ürün Hayat Seyri
Bilindiği üzere mamuller (mal ve hizmetler) insan organizmasının yaşam sürecinde
olduğu gibi; doğar (pazara giriş), gelişir (büyüme), olgunluk dönemi yaşar (olgunluk)
ve yaşlanır (gerileme). Aynı paralelde; mamuller kendi yaşam eğrilerinin sayılan bu dört
aşamasında farklı pazarlama stratejileriyle yönetilmek zorundadırlar. Buradaki temele
amaç, mevcut ürün ve hizmetin sürdürülebilir pazarlama misyonuna uygun olarak
yaşam süreçlerinin olabildiği kadar uzatılması ve toplam süre zarfında tüketici tatmini
yoluyla karlılığın artırılmasıdır.
Konuya etkin iletişim geliştirme sürecinde bakıldığında ise; şüphesiz ki sözü edilen dört
aşama için iletişimin içeriği, tasarımı, sıklığı, yayın ortamı vb. gibi birçok hususun
farklılaştırılarak son derece hassas bir şekilde pazar, rakipler, tüketici eğilimleri, rakip
ürünler ve kampanyaları da dikkate alınarak ayarlanması gerekmektedir.
Ürün hayat seyri genellikle yeni bir ürün için tanımlanmaktadır ve bir ürünün pazara
girmesinden önce başlayıp devamındaki gelişim sürecini içermektedir. Şekil 4.4. örnek
ürün hayat seyrini temsil etmektedir.

Şekil 4.4. Ürün Hayat Seyri

d. Tutundurma Stratejisi
Etkin iletişim sürecinin sonuçlarının saptanmasından önce karşımıza itme ve çekme
olmak üzere iki strateji çıkmaktadır. Bilindiği üzere itme ve çekme stratejileri dağıtım
ile ilgili stratejilerdir. Fakat bu stratejilerin uygulanabilmesi için ciddi anlamda iletişim
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desteğine ihtiyaç duymalarından dolayı genellikle bir bütün olarak stratejik olarak ele
alınmaları üstünlük sağlamaktadır.
İtme Stratejisi; ürünün dağıtım kanalı içerisinde yer alan aracılar kanalıyla
kademeli olarak tüketiciye doğru hareket etmesi ve her kademedeki birimin
sonraki kanal üyesine yönelik tutundurma faaliyeti yapmasını içermektedir.
Diğer bir deyişle; yoğun rekabet altındaki markaların tüketicilere sundukları
farklı çeşit, tür ve faydadaki ürünleri seçme konusunda hedef tüketicilerin her
markaya eşit davranmayacağı açıktır. Bu ve benzer durumlarda üreticiler kendi
markalarının tercih edilmesini sağlamaya yönelik olarak nihai tüketiciye doğru
(ana toptancı, bölge toptancıları, A bölgesi perakendecileri, B bölgesi
perakendecileri… gibi) dağıtım kanal üyelerine kanal komisyonu ve/veya farklı
faydalar sunarak kendi ürünlerini rakiplere göre kanal üyesi nazarında çekici ve
karlı kılmaya çalışır. Bu koşullarda ise başta üretici olmak üzere, diğer tüm kanal
üyeleri farklı şekillerde bir alt üyesine (perakendeci ise kendi tüketicisine) farklı
iletişimlerde bulunarak karlılığını yükseltmek isteyecektir. Bu durum, aşamalı
olarak tüketiciye kadar ulaştığında, tüketici bir ürünün kendisine yönelik sunulan
artı faydası yanında ilgili ürünün iletişimiyle de karşı karşıya kalacaktır.

Şekil 4.5. İtme Stratejisi Aşamaları ve İletişimin Hedefi

Çekme Stratejisi kapsamında ise üretici işletme iletişim sürecinde doğrudan
tüketicileri hedef almaktadır. Bu şekilde talep aracılara yönlendirilmeye çalışılır
ve tüketicinin perakendecilerden ürünü sorması sağlanır. Böylelikle iletişim
mesajı açısından kanal tüketiciden üreticiye doğru hareket eder.

Şekil 4.6. Çekme Stratejisi Aşamaları ve İletişim Hedefi
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Sonuç itibariyle; çekme stratejisinde doğrudan tüketiciye odaklanan üretici;
tüketiciye doğrudan faydalar sunmak ve tutundurma bileşeninin ağırlıklı olarak
reklam unsurunu kullanarak kitlesel iletişime girer ve tüketiciyi ikna etmek
suretiyle perakendeciye çekmeyi amaçlar. Perakendeciye ulaşan yoğun tüketici
talebi ise, perakendecinin toptancıya, toptancının ise üreticiye talebi
yansıtmasıyla sonuçlanması beklenir.

4.7. Tutundurma Eylemlerinin Sonuçlarının Saptanması
Her tutundurma faaliyetinin kesinlikle bir amacı, dolayısıyla da bir hedefi olmalıdır. Burada
ifade edilen ölçülebilir olması, elde edilen ile bu amaçla doğrultusunda harcanan emek, maliyet
ve insan gücünün arasındaki firma lehine uyumdur. Bu uyumun ardında sürdürülebilir olması
ise diğer bir husustur. Bir markanın yönetimi sırasında gerektiğinde normalden fazla sayıda
tutundurma faaliyetinin yapılacağı açıktır. Her birinin kendi içerisinde tutarlı olması, markanın
başarıya ulaşacağını garanti etmeyecektir. Farklı bir ifadeyle; tüm tutundurma faaliyetleri ana
amaç doğrultusunda tasarlanmalı, yürütülmeli, eşgüdüm halinde kontrol edilmeli, bütün
içesindeki yoğunluğu ve miktarı ayarlanmalı ve sonuçları amaçlanan bütünü sağlamalıdır.
Buradan da anlaşılacağı üzere; sözü edilen bu faaliyetlerin bütünleştirilip eşgüdüm altında
stratejik olarak yürütülüp koordine edilmesine Bütünleşik Pazarlama İletişimi denilmektedir.

4.8. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Sürecinin Yönetilmesi
Değişen pazar koşulları ve bunun yanında müşteri istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak kitlesel
iletişimin etkileri; işletmelerin tüm iletişim çabalarının bir bütünlük içinde yönetilmesini, diğer
bir ifade ile her bir iletişim çabasına bu bütünlük içinde özel bir görev verilmesini zorunlu
kılmıştır.
Bir önceki bölümde de anlatıldığı üzere; Bütünleşik Pazarlama İletişimi büyük bir ahengi temsil
etmektedir. Tüm amaca uygun ve kitlesel de dahil olmak üzere reklam faaliyetleri, potansiyel
pazara veya hedef kitleye yönelik olan halkla ilişkiler etkinlikleri, özelleştirilmiş kişisel satış
kanalı, satışları teşvik etme amaçlı satış promosyonlarının bir araya getirilmesi oldukça emek
gerektiren bir süreçtir. Sözgelişi; firma/çağrı merkezi aradığında arka planda çalın müzikten,
yakın temas çalışanlarının müşterinin isteklerini çözmeye gönüllü olup/olmadığı algısına,
dağıtım aracına giydirilen reklam görselinden aracın temizliğine, ambalajın albenisi, taşıdığı
mesajı, fonksiyonel faydası, vaad edilen ile ürünü aynı özelliklerde olmasına, süpermarkette
ürünlerin düzenine ve yerine kadar sayılamayacak kadar unsurun tüketici algısında aynı amacı
sağlayacak şekilde koordine edilmesi ne denmek istediğine yönelik güzel bir örnektir.
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Bütünleşik pazarlama iletişimi; yukarıda sayılanlardan da anlaşılacağı üzere sadece tutundurma
unsurları ile ilgili olmayıp; ürün/hizmet, fiyat, dağıtım bileşenlerinin tutundurma yönlerini de
kapsamaktadır.
Sonuç olarak, işletmenin iletişim faaliyetlerinin tam anlamıyla birbirini desteklemesi
sağlanmalıdır. Görevli elemanların koordinasyonu ve kararların birlikte verilerek uygulamaya
geçilmesi, pazarlama çabalarındaki etkinliği arttırır.
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Uygulamalar

ETKİLİ REKLAM YAPMAK NEDEN ÇOK ZOR?
İletişim konusunda “algılar gerçeklerden daha önemlidir” çünkü insan gerçeklere değil,
algıladığına göre davranır. İç dünyasından ve dışarıdan gelen her uyarıya insan,
hafızasındaki bilgi ve çağrışımlara göre tepki verir.
İnsanlar, marka seçimlerini de, böyle yaparlar. Markaların insanların hafızalarında yarattığı
çağrışımlar, marka tercihini belirler. Markalar için de algı, gerçeğin kendisinden daha
önemlidir. Bir markanın tüketiciler tarafından tercih edilmesi, rakiplerinden somut olarak
üstün olmasına değil, ne kadar üstün algılandığına bağlıdır. Bu nedenle, markaların
insanların hafızalarının nasıl çalıştığını anlamaları ve buna göre iletişim yapmaları gerekir.
Çünkü, markaların rekabet ettikleri alan, insanların algıları yani zihinleridir.
“Marka hafızası”, sadece insanların markayı hatırlamalarından ibaret değildir. Esas
önemlisi bir markanın, hangi durumlarda kullanılacağı; markanın hangi ihtiyacı
karşılayacağı bilgisidir. Marka hafızası, markanın nerede, ne zaman, hangi amaçla
kullanıldığına dair insanların hafızalarına yerleşmiş bilgilerdir.
Bugün Coca Cola’yı bilmeyen yoktur ama Coca Cola sürekli reklam yaparak insanlara;
evde, dışarıda, yemekte, yemekten sonra, deniz kenarında, statta, televizyon karşısında,
ramazanda… Coca Cola içebileceklerini ve bunu yaptıkları taktirde; güzel bir tat
alacaklarını, serinleyeceklerini ve kendilerini canlı, mutlu hissedeceklerini sürekli
hatırlatır. Bu iletişimini tekrarlayarak, insanların hafızasına yemek-Coca Cola, televizyonCoca Cola, Ramazan-Coca Cola… ilişkilerini kazımayı hedefler. Coca Cola, bilinir
olmanın ötesine geçip, “ihtiyaç anları” ile kendisini ilişkilendirir.
Markaların reklam (ve genel olarak iletişim) faaliyetleri, konunun dışındakilere çok
eğlenceli ve kolay bir iş olarak görünse de bu alan, hem doğru bir stratejik yaklaşımı hem
de yaratıcı olmayı gerektiren son derece zor bir alandır. Şirketler bu alana hem çok emek
hem de çok para harcarlar ama etkili reklam yapan marka sayısı her ülkede çok az
sayıdadır.
Etkili reklam yapmanın, söylemesi kolay ama uygulaması zor, kuralları vardır.
1. Her şeyden önce, markanın reklamda ne söyleyeceğini bilmesi gerekir. Her

markanın öncelikle bir iletişim ve reklam stratejisi olmalı ve bu stratejiye uzun yıllar
boyunca sadık kalması gerekir. Her markanın bir var oluş nedeni vardır. İnsanlar
markaları bu nedenle tercih edip hayatlarına sokarlar. Dolayısıyla markanın önce,
tüketicilere ne vaat ettiğini açıklığa kavuşturması ve bütün iletişiminde bu vaadi
tekrarlaması gerekir.
Pek çok şirket, bu konunun önemine vakıf olmadığı için etkili reklam yapamaz. Ne
söyleyeceklerini tam olarak kendileri de bilmedikleri için, bunu reklam ajanslarının
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tarif etmesini beklerler. Yetkinlik sahibi bir reklam ajansı, elbette bu konuda çözüm
getirebilir ama başarılı reklam yapan şirketlerin hepsinin bu konuda akılları nettir.
Ne söyleyeceklerini kendileri herkesten daha iyi bilirler ve bu konuyu reklam
ajanslarına havale etme kolaycılığına kaçmazlar.
2. Bir markanın reklamını görenlerin bir kısmı, bu reklamı yapan markanın hangi

marka olduğunu aklında tutamaz. Her birimiz, her gün, o kadar çok reklam görürüz
ki, bunların hangisinin hangi markaya ait olduğunu hatırlamamız mümkün değildir.
Gördüğümüz bir banka reklamını hatırlasak bile onun hangi markanın reklamı
olduğunu çıkaramayız. Yapılan araştırmalar, reklamların ortalama %40’ının doğru
markaya atfedildiğini gösterir. Bu da şirketlerin %60’ının paralarını boşa
harcadıkları anlamına gelir.
Bu tehlikeden korunmak için her şirketin yaptığı reklamlarda; kendi ismini,
logosunu, rengini ve kendisine ait alamet-i farikaları (simgeleri) açık ve net bir
şekilde kullanması ve yaptığı reklamın kendi markasına atfedilmesini sağlaması
gerekir.
3. Markanın, bütün iletişim faaliyetlerinde tutarlı bir görsel kimlik kullanması gerekir.

Markanın iletişim yaptığı her kanalda, aynı görsel tarz ve tonda konuşması ve hedef
kitlenin markanın iletişimini hemen tanımasını sağlaması gerekir. Her yeni gelen
pazarlama yöneticisinin kendi tarzını yansıttığı markalar, zamanla kimliklerini
kaybederler. Başarılı iletişim yapan markaların hepsi uzun yıllar –hiç bıkmadanaynı görsel kimlikleri (logo, renk, simgeler…) kullanan markalardır. Türkiye’de
Sütaş bunun en iyi örneğidir. Reklam yaptığı ilk günden itibaren, aynı logo, aynı
renk, aynı inek, aynı ton ve aynı tarzda reklam yapmıştır. Sütaş, bu konuyu o kadar
iyi yönetmiştir ki, bugün hiç bir marka, reklamlarında inek kullanmaya cesaret
edemez çünkü inek kullandığı taktirde bu reklamı, insanların Sütaş reklamı olarak
hatırlayacaklarından çekinir.
4. Markalar genellikle sadece bir değil birçok mecrada aynı anda reklam yaparlar.

Ama çoğu marka, televizyonda yaptığı reklam ile gazete, açık hava veya radyoda
yaptığı reklamları bütünleştiremez. Bunların mesajlarını, görsel ve işitsel ögelerini
birbirlerini destekleyecek şekilde kurgulayamaz. Oysa bir reklam kampanyasının
etkili olması için, bütün iletişim mecralarında tutarlı olması ve yaptığı iletişimi
bütünleştirmesi gerekir. Bu konu, çok kolay gibi görünen ama büyük şirketlerin bile
yönetmekte zorluk çektikleri bir konudur. Başarılı olanların hepsinin ortak özelliği,
bu konuda sahip oldukları uygulama disiplinidir.
5. Reklamın etkili olması için belirli bir bütçe eşiğini aşması gerekir. Elbette her iyi

reklam doğru bir strateji ve yaratıcı bir çözüm ister ama reklamın başarılı olması
için hedef kitlenin reklamı birkaç kere görmesi gerekir. Bu da ancak reklama bütçe
ayırmakla mümkün olur. Çok yüksek düzeyde yaratıcılığı olan birçok reklamın
başarılı olmamasının nedeni, şirketin reklama gereken seviyede bütçe
ayır(a)mamasıdır. Son derece kalabalık ve her biri yüzlerce reklamla dolu
mecralarda bir markanın kendi sesini insanlara duyurabilmesinin yolu, iletişimi bir
yatırım olarak ele alması ve bu alana hatırı sayılır kaynak ayırmasıdır.
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6. Bir reklam yaratıcı olduğu ölçüde etkili olur. Yaratıcılık ise çok az rastlanan bir

yetenektir. Her ülkede gerçekten yaratıcı reklamcı sayısı bir elin parmakları kadar
az sayıdadır. Bunlar, markaların vermek istedikleri mesajları insanlara nasıl
vereceklerini bilen ve bu mesajları yaratıcı bir şekilde hayata geçiren insanlardır.
Böyle yeteneklerle çalışan markaların başarı ihtimalleri çok artar.
Bu yaratıcı yetenekler, insan hafızasının nasıl çalıştığını bilen; sözel ve görsel unsurları
kullanma maharetine sahip, her biri çok iyi bir öykü anlatıcısı olan insanlardır. Onlar,
insanlarda “marka hafızası” oluşturma becerisine sahip oldukları için çok değerlidirler. Her
marka onlarla çalışmayı arzu eder.
Etkili reklam yapmak için, markaların olmazsa olmaz bu kuralların hepsine birden
uymaları gerekir. Bütün bunlar söylemesi kolay ama yapması son derece zor olan işlerdir.
Zaten çok zor olduğu için etkili reklam yapan marka sayısı çok azdır.
Kaynak: Temel Aksoy, http://www.temelaksoy.com/etkili-reklam-yapmak-cok-zor/, Erişim Tarihi: 15.08.2017
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Uygulama Soruları
1. Etkili iletişim ve reklam neden zordur? Tartışınız.
2. Etkili reklam için yukarda belirtilen ilkelerin güncel uygulamalar üzerinden
uygulanabilirliğini irdeleyiniz. .
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, etkili iletişim geliştirme sürecinin kapsamı ve aşamaları detaylı olarak ele
alınmıştır. Bu açıdan iletişiminin stratejik bir alt yapı taşıması ve sistematik olarak ele alınması
gerekliliği ifade edilmiştir.
Etkili iletişim geliştirme süreci sekiz basamakla ele alınmaktadır. Bunlar; (1) Hedef
kitlenin belirlenmesi, (2) Amaçların tespiti, (3) Mesajın oluşturulması, (4) İletişim kanalının
seçimi, (5) İletişim bütçesinin oluşturulması, (6) Uygun tutundurma karmasının belirlenmesi,
(7) Tutundurma eylemlerinin sonuçlarının saptanması, (8) Bütünleşik pazarlama iletişim
sürecinin yönetimi olarak açıklanmaktadır.
Hedef kitle, pazarlama içerisinde son derece önemli kavramlardan bir tanesidir. Hedef
kitle genel itibariyle yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, medeni durum, Sosyo Ekonomik Statü (SES),
hayat tarzı, modaya bakışı, tüketim alışkanlıkları, sosyal eğilimleri, yaşadığı yer… vb. gibi
hususların birbirine benzer özelliklerini paylaşan nispeten homojen gruplardır. İletişim
sürecinin hedefi olan kitlenin satın alma hazırlık sürecinin hangi aşamasında bulunduğu,
iletişim sürecinin amaçlarının tespitini de şekillendirebilecektir.
Hedef kitlenin belirlenmesini takiben, bir sonraki süreç amaçların belirlenmesidir.
Genel olarak bakıldığında geçmişten günümüze iletişim sürecinin asıl amacının ürünün
tüketicilerini satın almaya yönlendirmek ve/veya satın alınma sıklığını arttırmak olarak
belirlendiği görülmektedir . Ancak günümüzde bu pek mümkün olmamakla birlikte modern
anlayışın da önceliği değildir. Satın alma, uzun bir tüketici karar verme sürecinin sonucudur.
Bu açıdan işletmenin doğrudan satın alma dışındaki amaçlara da odaklanması gerekmektedir.
İletişimin temelini oluşturan mesaj ve mesajın oluşturulması karşımıza son derece
önemli bir stratejik unsur olarak çıkmaktadır. Mesaj, belli bir amaç için hedefe ulaştırılmak
istenen semboller bütünüdür. Mesaj, kaynaktan hedefe; yazı, söz ya da işaretlerle
yollanabilmektedir. Mesaj çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Görüntü, tasarım, ses, renk, slogan,
başlık, metin vb. mesajın çeşitli özellikleridir. Hedef kitlenin sosyo-kültürel özelliklerine göre
ve mesajın iletileceği kanalın yapısına göre mesaj, söz konusu özelliklerin etkin bir bileşimi
şeklinde hazırlanır.
Mesajın oluşturulması aşamasında; ne söyleneceği, nasıl söyleneceği, dikkat çekici
yapılandırma ve benzeri hususlar önemli olduğu gibi, etkin bir iletişim için oluşturulan mesajın
hangi kanal veya kanallar üzerinden taşınacağı da en az onlar kadar önemlidir. Farklı görüşlere
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göre değişik sınıflandırmalar olmakla birlikte; genel itibariyle iletişim kanalları kişisel ve
kitlesel olmak üzere iki bölümde incelenmektedir.
Pazarlama faaliyetlerinin gerçekçi bir şekilde icra edilebilmesi için olduğu tadar etkin
bir iletişimin amaçlarına ulaşabilmesi için de bütçe oluşturmak stratejik bir yapıdır. İletişim
bütçesi belirleme yöntemleri dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar; 1. katlanabilir miktar (ödeme
gücü) metodu, 2. satışların yüzdesi metodu, 3. rakiplerin harcamalarını esas alma metodu, 4.
amaç-görev metodu olarak ifade edilir.
İletişimin başına etkin kelimesinin gelmesi, reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve
halkla ilişkiler gibi tutundurmanın altında yer alan dört bileşenini ön plana çıkarmaktadır.
İşletmeler tutundurma karması elemanlarını belirlerken beş farklı özelliği dikkate alması
gerekmektedir. Bunlar; ürünün özellikleri, hedef pazarın özellikleri, ürün hayat seyrinde
bulunduğu aşama, tutundurma çabalarının maliyeti ve tutundurmada kullandığı stratejiler
olarak sınıflandırılmaktadır.
Her tutundurma faaliyetinin kesinlikle bir amacı, dolayısıyla da bir hedefi olmalıdır.
Burada ifade edilen ölçülebilir olması, elde edilen ile bu amaçla doğrultusunda harcanan emek,
maliyet ve insan gücünün arasındaki firma lehine uyumdur. Bu uyumun ardında sürdürülebilir
olması ise diğer bir husustur. Sözü edilen bu faaliyetlerin bütünleştirilip eşgüdüm altında
stratejik olarak yürütülüp koordine edilmesine Bütünleşik Pazarlama İletişimi denilmektedir.
İşletmenin iletişim faaliyetlerinin tam anlamıyla birbirini desteklemesi sağlanmalıdır.
Görevli elemanların koordinasyonu ve kararların birlikte verilerek uygulamaya geçilmesi,
pazarlama çabalarındaki etkinliği arttırır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim geliştirme süreci aşamalarından biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Amaçların tespiti
Mesajın oluşturulması
Marka görsel kimlik unsurlarının hazırlanması
İletişim bütçesinin oluşturulması
Uygun tutundurma karmasının belirlenmesi

2. - İletişimdeki iki özneden birisidir.
- Mesaj verilmek istenen kesimdir.
Yukarıda ifade edilen özellikler aşağıdakilerden hangisini en iyi temsil eder?
a)
b)
c)
d)
e)

Müşteri
Hedef kitle
Tüketici
Pazar
İşletme

3. ____________ kapsamında, üretici işletme iletişim sürecinde doğrudan tüketicileri
hedef almaktadır. Bu şekilde talep aracılara yönlendirilmeye çalışılır ve tüketicinin
perakendecilerden ürünü sorması sağlanır. Böylelikle iletişim mesajı açısından kanal
tüketiciden üreticiye doğru hareket eder.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğrudan pazarlama
İtme stratejisi
Kişisel satış
Çekme stratejisi
Satış tutundurma
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4. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi kapsamındaki amaçlardan biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

5.

İhtiyaç oluşturmak
İmaj oluşturmak
Tüketicilerle duygusal etkileşim kurmak
Marka farkındalığını arttırmak
Ağızdan ağıza iletişimi yönlendirmek

I. Kaynaktan hedefe; yazı, söz ya da işaretlerle yollanabilmektedir.
II. Görüntü, tasarım, ses, renk, slogan, başlık, metin gibi özellikleri vardır.
III. Markanın ayrılmaz bir parçasıdır ve değiştirilmesi zordur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir pazarlama iletişimi mesajı için doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II, III

6. Bir tüketicinin kendisinin ve sevdiklerinin sağlıklarının güvence altına alınması ile
ilgili kaygı, aracının hasar alması, evinde bir yangın çıkması, su baskını ve hırsızlık
gibi durumlarda kayıplarını yerine koyamama endişesi gibi birçok durumu
kapsamaktadır.
Yukarıda yer alan ifade mesaj temalarından hangisi için söz konusudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Deneyimsel
Duygusal
Olgusal
Korku
Yaşamdan kesit
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7.

I. AIDA Modeli
II. Yenilik-Benimseme Modeli
III. İletişim Modeli
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “tepki hiyerarşisi modelleri” arasında yer
alır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II, III

8. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim geliştirme için kullanılabilecek kişisel
iletişim kanallarından biridir?
a) Medya
b) Genel ortam
c) Uzman kanallar
d) Olaylar
e) Mağaza dizaynı

9. Hedef kitlenin özellikleri, mevcut ürünlerin özellikleri ve diğer kaynakları analiz eder
ve faaliyetleri planlar. Bu faaliyetlerin oluşturduğu maliyeti dikkate alarak da gerekli
bütçeye karar verir.
Yukarıda ifade edilen iletişim bütçesi belirleme yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Rakiplerin harcamalarını esas alma metodu
b) Satışların yüzdesi metodu
c) Katlanabilir miktar metodu
d) Amaç-görev metodu
e) Hedeflenen kar metodu
10. Tüketim ürünleri grubunda en yoğun kullanılan tutundurma karması elemanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişisel satış
b) Satış tutundurma
c) Doğrudan pazarlama
d) Reklam
e) Halkla ilişkiler

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)a, 5)b, 6)d, 7)e, 8)c, 9)d, 10)d
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5. TUTUNDURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Tutundurma Nedir?
 Tutundurmanın Tanımı
 Tutundurmanın Amaçları
 Tutundurma Alt Karması Araçları
 Reklam
 Kişisel Satış
 Satış Geliştirme
 Halkla İlişkiler
 Tutundurma Karmasının Yönetilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Tutundurma Nedir? Amacı ve kapsamını açıklayınız.

2.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi ile Tutundurma arasındaki farklılıkları/ilişkileri
irdeleyiniz.

3.

Tutundurma alt karması elemanlarını sıralayınız. Farklılıklarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tutundurma Nedir

Tutundurmanın amacını ve
kapsamını kavramak

Tutundurma Alt Karması
Elemanları

Tutundurma alt
bileşenlerinin kapsamını ve
incelenmesi gereken
konuları anlamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konu ile ilgili temel
kavramlar ve örneklerin
okunması ve tartışılması ile
elde edilecektir.
Konu ile ilgili temel
kavramlar ve örneklerin
okunması ve tartışılması ile
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar






Tutundurma
Reklam
Kişisel Satış
Satış Geliştirme
Halkla İlişkiler
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Giriş
İşletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya
da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin arzuladığı davranışları
göstermelerini sağlamak için çeşitli pazarlama iletişimi araçları kullanmaktadırlar. Tutundurma
pazarlama faaliyetleri içinde temel olarak işletmenin mevcut ya da muhtemel müşterileriyle
iletişim kurma işlevini yüklenmiş olan pazarlama karması unsurudur.
Bu bölümde söz konusu tutundurma kavramı ve alt bileşenleri ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır.
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5.1. Tutundurma Nedir?
İşletmeler tutundurma faaliyetleriyle tüketicilerde düşünce ve davranış değişikliği yaratmayı ya
da tüketicilerin var olan tutum ve davranışlarını pekiştirmeyi amaçlarlar. Tüketicileri
bilgilendirme, etkileme, ikna ve teşvik etme amacıyla oluşturulan iletişim yöntemlerini
tutundurma olarak adlandırmak mümkündür.
Tutundurmanın özelliklerini aşağıdaki gibi sayabiliriz:
a. Tutundurma iletişim kuramına dayanır ve ikna edici olma özelliği vardır,
b. Tutundurma faaliyetleri doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik olduğu kadar,
tutum ve davranışları etkileme amacına da yöneliktir,
c. Tutundurma faaliyetleri diğer pazarlama faaliyetleri ile birlikte uygulanır ve onların
etkisi altındadır,
d. Tutundurma genellikle bir işletmenin dış çevresi ile olan iletişimini içerir,
e. Tutundurma genellikle fiyata dayalı olmayan bir rekabet aracıdır,
f. Tutundurma faaliyetleri sadece tüketicilere yönelik değil, toptancı ve perakendecilerden
oluşan pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir.

5.1.1. Tutundurmanın Tanımı
Konunun net olarak anlaşılması, sınır ve kapsamının belirlenebilmesi için, firmanın
görünen yüzü olan tutundurma’nın tanımını vermekte yarar vardır.
Tutundurma; bir ürün veya hizmetin, daha doğrusu o ürün ve hizmetin hizmeti
sarmalayan pazarlama karmasının satışının artırılması başta gelmek üzere çeşitli
pazarlama amaçlarının gerçekleştirilmesi için doğrudan (yüz yüze), kişisel ve kişisel
olmayan dolaylı yöntemler, teknikler, araçlar, süreçler ve personel kullanılarak alıcılar
ve diğer muhataplar ile iletişi geliştirme, yayma ve bu muhataplardan tüm pazarlama
çabalarını geliştirici bilgi toplama etkinlikleridir.

5.1.2. Tutundurmanın Amaçları
Tutundurma çabalarının temel amacı; kuruluşun kendisini veya pazarlama karması
hakkında fiili ve potansiyel tüketicileri “bilgi vermek”, “hatırlatma yapmak” ve “ikna
etmektir. Bu etkinlikle özellikli olarak yapılmak istenen; “alıcıların dikkatini çekmek”,
“ilgi uyandırmak”, “arzu yaratmak”, “harekete geçirmektir”. Tutundurmanın amaçları
birbirlerini tamamlar ve pazarlama karmasının diğer ögelerinin amaçlarıyla bir arada
pazarlanmasının genel amaçlarını oluşturur.
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Aşağıdaki şekilde, firmanın organizasyon şeması kademelerine göre tutundurmanın
farklı amaçlarına örnekler incelenebilecektir.

Şekil 4.1.: Pazarlama İletişimin (Tutundurmanın) Alt Karmasının Özel Amaçları
Kaynak: Ö. Baybars Tek; Engin Özgül; Modern Pazarlama İlkeleri, Uygulamalı Yönetimsel
Yaklaşım, 4. Baskı, İzmir, 2013,s:578

139

5.2. Tutundurma Alt Karması Araçları

Şekil 4.2: Tutundurma Karması Araçları

5.2.1. Reklam
Tutundurma karmasının en bilinen elemanı reklamdır. Fikirler, mallar ya da hizmetlerin
belirli bir bedel karşılığında, kimliği belirli bir sponsor tarafından kitlesel (kitle iletişim
araçları vasıtasıyla) sunumu ve tanıtımıdır.
Farklı bir ifadeyle reklam kavramı; insanları kendi istekleriyle belirli bir davranışta
bulunmaya ikna etmeyi, belirli bir düşünceye yönelmeyi ya da bir ürüne, hizmete, fikre
ve kuruluşa dikkat çekmeyi kapsamaktadır. Reklam, dikkatleri çekerken hedef kitlesine
vermek istediği bilgiyi, mesajı da aktarmakta; hedef kitlesinin görüş ve alışkanlıklarını
değiştirmeyi, belirli bir görüş ya da tutumu benimsemelerini sağlamayı
hedeflemektedir.
Reklamla ilgili detaylı bilgi bir sonraki bölümde yer almaktadır.
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5.2.2. Kişisel Satış
Kavram olarak kişisel satış, alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı diyalogdur. Yani, kitlesel
iletişimden çok, bireysel ilişki ve doğrudan iletişimi gerektirir. Kişisel satış, müşterilerle
olana ilişkilerin geliştirilmesi, müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılması ve müşterilerin
ihtiyaçlarıyla çakışan ürünlerin bulunmasını gerektirir.

Kişisel Satışın Hedefleri:
Bazı işletmeler. Satış elemanlarının zamanlarının büyük bir bölümünü mevcut
müşterilerine satış yaparak, küçük bir bölümünü de yeni müşteriler arayarak
harcamalarını isterler. Bazı işletmeler
ise ürünlerinin satış elemanları
tarafından tanıtılmasına ağırlık verirler.
Bu farklılık ürünlerden, müşteri
özelliklerinden,
rekabetten
ve
işletmenin
pazarlama
bileyenleri
yönetimi
farklılığından
kaynaklanmaktadır.
Ancak
satış
gücüne hangi hedefler verilirse verilsin,
bu hedeflerin satış gücünün başarısını
ölçmeye uygun olmaları gerekir. Satış
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gücünün hedefleri iki ayrı yönden ele alınabilir. Birinci yön, satış hacmi
hedefidir. İkinci yön satış verimliliği hedefidir. Satış hacmi hedefleri verimlilik
hedeflerinden ayrı düşünülmemelidir. Bu “Her ne pahasına olursa olsun, satış
başarıdır” anlamını reddeden bir anlayıştır.
Satış gücünün genel itibariyle hedeflerinin ise;
a. Mevcut müşteri portföyünü korumak ve derinlemesine nüfuz ederek
satışları geliştirmek,
b. Portföyüne (satış içerik ve amaçlarına uygun) yeni müşteriler bulmak ve
zaman içerisinde bu kitleye yönelik satış hacmini artırmak,
c. Ürün-hizmeti, markayı, kurumu tanıtmak ve bunla hakkında
sürdürülebilir olumlu izlenim oluşturmak,
d. Bilgi toplamaktır.

Kişisel Satış Sürecinin Aşamaları:
Kişisel satış sürecinin aşamaları şekil 4.3. de görüleceği üzere özetlenebilecektir.
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Şekil 4.3.: Kişisel Satış Sürecinin Aşamaları
Kaynak: David B. Montgomery; Frederick Webster: Aplication of Operations Research to
Personal Selling Strategy, Holt, Rinehart and Wiston Inc., 1986, s:41’den nakleden Aypar
Topkara Uslu, Kişisel Satış Teknikleri, Beta; Haziran, 2000, s:4
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5.2.3. Satış Geliştirme
Tutundurma karması içerisinde önemli bir yeri bulunan satış geliştirme; firmanın
satışlarını farklı alternatifler kullanarak arttırmak amacıyla yapılan kısa süreli
faaliyetlerdir.

Satış Geliştirmenin Öneminin Artmasındaki Nedenler:
Giderek artan rekabet koşuları, aynı faydayı sunan farklı mal/hizmetler ve ikame
imkanları pazarlamacıları maliyetleri de dikkate alacak şekilde etkili bir iletişim
arayışına sokarken; aynı durum
tüketicilerin de satın alma karar
süreçleri üzerine etki etmekte
ve
algıladıkları
riski
arttırmaktadır. Bu açıdan satış
geliştirme faaliyetleri; hem
pazarlamacılara ve hem de
tüketicilere farklı faydalar ve
bakış açıları sunmaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse satış geliştirmenin son dönemlerde ki artan önemi
şu şekilde açıklanabilecektir:

Tüketicilerin Planlanmamış Alımlarının Artması:
Tüketicilerin satın alma noktalarında daha fazla satın alma kararı vermek
istemeleri veya farklı uyarıcılar sonucunda satın alma noktalarında planlı
olmayan satın alma davranışları göstermeleri sonucu; sözü edilen
noktaların önemi artmış ve pazarlamacıları satış teşvik amaçlı
faaliyetlere
yönlendirmiştir.
P.O.P. (Point of Purchase) –
satın alma noktası görsellerine
(dönkart, afiş, poster, pano,
üçgen bayrak, led etiket, led
ekran sunumları vb. gibi) ve
aktivitelerine
(host-hostesli
sunumlar, gondol destekli
sunumlu satışlar, kupon ve
promosyon
malzemeleri
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dağıtımı vb. gibi) önem vermek zorunda bırakmış ve yatırımlar bu yöne
kaydırmıştır.

Satış Geliştirmenin Daha Saygı Duyulur Hale Gelmesi
Pazarda bilinen ulusal perakende ağlarının, ülke çapındaki güvenilen
büyük firmaların satış geliştirme faaliyetlerine ağırlık vermesi sonucu
hem yapılış ve uygulanış biçimine getirilen profesyonellik, hem de
tüketicinin yapılandan algıladığı ciddiyet sonucu rağbet etmesi
gelişmesindeki önemli nedenlerden biri olarak karşımıza çıkmıştır.

Reklam Maliyetlerinin Yükselmesi
Geleneksel reklam maliyetlerinin artması ve nispeten bütçesi kontrollü
olan dijital reklamcılığında her ürünün hedef tüketicisi üzerinde etkili
olamaması (veya bu ortamı hedef tüketicinin çok azınca kullanması)
sonucu; doğrudan hedef tüketicisi ile karışlıklı etkileşimli olarak
iletişime geçen ve bütçesi kontrol edilebilen satış geliştirme faaliyetlerini
önemini arttırmıştır.

Hareket Zamanının Azalması
Rekabetçi ortam içerisinde ve ileri teknoloji sonucunda pazara sürekli
olarak yeni ürün sunulmakta, mevcutları geliştirilmekte ve tüketici de
sürekli bir değişim beklentisi içerisinde bulunmaktadır. Bunların sonucu
olarak, pazara sürülen mal/hizmetin mamul-yaşam eğrisi kısalmış, farklı
bir ifadeyle ömrü kısalmıştır. Bu sınırlı zaman içerisinde kısa sürede
dönüş alınabilecek satış geliştirme gibi enstrümanların önemi artmıştır.

Ölçülebilirlik
Satış geliştirme yapısı gereği kısa süreli, hedef tüketicisi ile doğrudan ve
yüz yüze bir iletişim türü olduğu için, reklama göre geri dönüşü; ölçüm
tekniği olarak da, satışların üzerine doğrudan etkisinin anlaşılması olarak
da çok daha kolay ve nettir. Bu husus da; tercih edilmesinde önemli bir
başlık halini almıştır.
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Rakiplerin Benzer Faaliyetlerinin Artması:
Aynı ürün grubuna yönelik rekabet içerisinde olan firmaların yoğun
şekilde satış geliştirme faaliyetlerine başvurması, bu enstrümanı
kullanmayan veya az kullanan firmaları dezavantajlı hale sokmuş

ve rakiplerle eşit kulvarda rekabeti devam ettirebilmek için satış
geliştirmeyi zorunlu bir hale sokmuştur.

5.2.4. Halkla İlişkiler
Duyurum (publicity); işleme ürün yada faaliyetleri hakkında kitle iletişim araçlarıyla
hedef kitlelere ulaştırılan haber biçimine yakın mesajlardır. Bu yönüyle, duyurum,
pazarlama halkla ilişkilerinin çok eski bir formu olarak değerlendirilebilir. Ancak
pazarlama halkla ilişkileri;
yeni
ürünlerin
pazara
girişlerine destek olma,
olgunluk dönemi yaşayan
bir
ürünün
tekrar
konumlandırılmasına
yardımcı olma, bir ürün
grubuna ilgi duyulmasını
sağlama,
özel
pazar
bölümlerini
etkileme,
kamuoyu gözünde problemli
ürünleri savunma ve ürünler
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yoluyla işletme imajını güçlendirme gibi önemli roller bakımından duyurumun çok
ötesine geçmiş bulunmaktadır.
Bununla birlikte halkla ilişkilerin farklı bir tanımına göre; “Bir kurumun yada bir fikrin
tarifesi önceden belirlenmiş bir bedeli olmaksızın, sorumlusu belli olmadan, iletişim
araçları ile kamuya olumlu bir bicinde tanıtılıp benimsetilmesi için, gerekli olan faaliyet
ve politikalarının yürütülmesine” denilmektedir.

Halkla İlişkilerin Avantaj ve Dezavantajları:
Pazarlama anlamında diğer tutundurma karması elemanlarıyla uyumlu ve aynı
hedefe yönelik olarak uygulanan halka ilişkiler faaliyetlerinin firmaya birçok
avantajlar sağlayacağı kesindir.
Halkla ilişkiler faaliyetlerini avantaj ve dezavantajlarını, özet olarak
incelenmesinde yarar olacaktır:

Avantajları:
a.
b.
c.
d.
e.

Reklam ve kişisel satış çabalarından daha düşük maliyetli olması
Reklamdan daha güvenilir olması
Daha fazla bilgi içermesi
Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi
Gerekli zamanlarda kullanılabilmesi

Dezavantajları:
a. Mesaj üzerinde kontrol yetkisinin olmaması
b. Bir kerelik yayınlanması ve sınırlı yayılması
c. Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması
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5.3. Tutundurma Karmasının Yönetilmesi
Birçok işletme hala bir ya da birkaç iletişim aracını kullanarak iletişim amaçlarına ulaşmaya
çalışmaktadır. Ancak uygulamada, kitlesel pazarların çok sayıda küçük pazarlara dönüşmesi ve
daha karmaşık yapıdaki müşteri tiplerinin oluşmasına bağlı olarak, hedef müşteri grubunun
gereksinimi doğrultusunda hareket edilerek, bir medya ve kanal karması oluşturma yönünde
ısrarcı bir eğilim vardır. Bu çok sayıdaki
iletişim kanalı, mesaj ve hedef kitle,
işletmelerin pazarlama iletişimi çabalarını
bütünleşmeye doğru yöneltmektedir.
Sonuç olarak değişen pazar koşulları ve
bunun yanında müşteri istek ve
ihtiyaçlarına bağlı olarak kitlesel
iletişimin etkileri; işletmelerin tüm
iletişim çabalarının bir bütünlük içinde
yönetilmesini, diğer bir ifade ile her bir
iletişim çabasına bu bütünlük içinde özel
bir görev verilmesini zorunlu kılmıştır.

Bir ürünün tüketicilere ilettiği mesaj ürünün ambalajından fiyatına, reklam mesajına, dağıtım
kanalından ürünün özelliklerine kadar her şeyi tamamlar nitelikte olmalıdır. Diğer bir ifadeyle
bütün iletişim elemanlarının aynı mesajı taşıması gerekmektedir. Başarılı bir bütünleşik
pazarlama iletişimi daha iyi iletişim, tutarlılık ve uyum ile işletmenin bütününü etkileyecek bir
satış etkisi oluşturacaktır.
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Uygulamalar

KURUMSAL KİMLİK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR?
Kurumsal kimlik tanım itibariyle, bir işletmenin, bir mal ya da hizmetinin markasını, yaptığı
işi, çalışanları ve hizmet anlayışı gibi pek çok konuyu kapsayan kimliğidir. Bir başka ifadeyle
kurumsal kimlik, kurumun vizyon, misyon ve değerlerine ait görsel, fiziksel ve duyusal
olarak kendini ortaya koyması ve pazarlamasıdır.
Kurumsal kimlik, bir işletmenin ismi, logosu, antetli kağıdı, taşıt araçlarının dizaynından
genel görünümüne, iç dekorasyonuna, resepsiyondaki sekreterin kıyafetinden, satış
elemanlarının davranışlarına, firmanın yönetim biçiminde, işletmesine, çalıştırdığı
yöneticilerin kalitesinden, üretimine, hizmet ve servis anlayışına, reklam ve halkla ilişkiler
çalışmalarında kullandıkları her türlü görüntü, stil ve mesajlara kadar uzanan bir yelpazedir.
Bir başka deyişle kurumsal kimlik, bir işletmenin felsefe ve özelliklerini görsel, fiziksel ve
duygusal olarak ortaya koymasıdır. Her işletmenin bir kimliği olduğu kabul edilmekle
birlikte, burada önemli olan kimliğin nasıl olumlu yönde geliştirilip olumlu imaj
yaratabileceğinin ortaya konmasıdır. Bu açıdan bakıldığında kurumsal kimliğin aslında
şemsiye görevi üstlenerek imaj ve işletmenin şöhretini kapsadığını söylemek olasıdır. Kimlik
ve imaj, işletmenin yaşamında önemli olan fiyat yükseltme, kâr marjını koruma, nitelikli
elemanları işletmeye çekme ve uzun süre tutabilme, satışları artırma ve ayrıcalıklı olma
olanakları gibi olumlu etkilere sahiptir.
Müşterilerince pazarda kalite sıralamasında en iyi olarak algılanan bir marka, doğal olarak
ürününü yüksek fiyat ile satabilecektir. Bu anlamda kâr marjını da koruyabilecektir. Kimlik
ve imaj, yüksek fiyat avantajından başka yeni müşterileri çekerek ve ürün çeşitlerini artırarak
da toplam satışların artırılmasına katkıda bulunabilir.
Öte yandan kurum kimliği ve imajı olumlu olan bir firma, çalışanlar tarafından da
benimsenen bir firma olma başarısını gösterebilir. Müşteriler için olduğu kadar çalışanlar için
de firmanın kimlik ve imajı önemlidir. Çünkü, hiç bir çalışanın geleceğini iyi görmediği,
dolayısıyla kendi iş, kariyer ve maddi imkanları açısından beklentilerine karşılık
veremeyeceğine inandıkları bir işyerinde gönüllü olarak çalışmak istemeyeceği söylenebilir.
Kurumsal kimliğin bir işletmenin tanıtımında çok önemli bir etkisi vardır. Çünkü işletmeler
ve onların markaları, kurumsal kimliklerinin etki gücü ile pazarda daha iyi yer
edinebilmektedir. Bu açıdan kurumsal kimlik doğru ve tutarlı bir şekilde geliştirilmelidir.
Kurumsal kimliğin geliştirilmesi, kurumsallaşma çalışmaları, marka kimliğinin
geliştirilmesi, çalışan ve müşteri memnuniyetinin arttırılması, kurum içinde ve kurum dışında
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imaj yönetiminin yapılması, etkin halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarıyla
gerçekleştirilebilir. Kurumsal kimliğin geliştirilmesi aynı zamanda bir işletmenin
hatırlanabilir karakteristik özelliklerinin ve onu diğerlerinden ayıran yeteneklerinin
tasarlanması ve yansıtılmasıdır. Bu anlamda, kimlik kavramı, firmanın rakiplerinden
farklılığını ve hatırlanabilirliğini de kapsamaktadır.
Güçlü hale getirilen bir kimlik, zaman içinde, hedef kitlenin aklında sağlam bir güven ve
olumlu bir imaj oluşturur. Bunun için oluşturulmak istenen kurumsal kimliğin mutlaka
istikrarlı temellere dayandırılması gerekir. İyi oluşturulmuş bir kurumsal kimlik, müşterilerin
güvenini kazanır, ilişkilerin sürekli olarak korunmasını, böylece firmanın geleceğinin
güvence altına alınmasını sağlar.
Kaynak: http://www.dtajans.com/kobi-blog/kurumsal-kimlik-ne-anlama-gelmektedir-nasil-gelistirilebilir/,
Erişim Tarihi: 15.08.2015
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Uygulama Soruları
1. Kurumsal kimlik kavramının iletişim açısından önemini tartışınız.
2. Tutundurma alt karması elemanlarının kurumsal kimliğin oluşturulma sürecinde
rolünü ve etkisini irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tutundurma kavramının kapsamı ve tutundurma karması alt karmaları
üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.
Tüketicileri bilgilendirme, etkileme, ikna ve teşvik etme amacıyla oluşturulan iletişim
yöntemlerini tutundurma olarak adlandırmak mümkündür. Tutundurma; bir ürün veya
hizmetin, daha doğrusu o ürün ve hizmetin hizmeti sarmalayan pazarlama karmasının satışının
artırılması başta gelmek üzere çeşitli pazarlama amaçlarının gerçekleştirilmesi için doğrudan
(yüz yüze), kişisel ve kişisel olmayan dolaylı yöntemler, teknikler, araçlar, süreçler ve personel
kullanılarak alıcılar ve diğer muhataplar ile iletişi geliştirme, yayma ve bu muhataplardan tüm
pazarlama çabalarını geliştirici bilgi toplama etkinlikleridir.
Tutundurma alt karması; Reklam, Kişisel Satış, Satış Geliştirme ve Halkla İlişkiler
başlıklarında incelenmektedir. Tutundurma karmasının en bilinen elemanı reklamdır. Fikirler,
mallar ya da hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında, kimliği belirli bir sponsor tarafından
kitlesel (kitle iletişim araçları vasıtasıyla) sunumu ve tanıtımıdır. kişisel satış, alıcı ve satıcı
arasındaki karşılıklı diyalogdur. Yani, kitlesel iletişimden çok, bireysel ilişki ve doğrudan
iletişimi gerektirir. Tutundurma karması içerisinde önemli bir yeri bulunan satış geliştirme;
firmanın satışlarını farklı alternatifler kullanarak arttırmak amacıyla yapılan kısa süreli
faaliyetlerdir. Pazarlama halkla ilişkileri ise; yeni ürünlerin pazara girişlerine destek olma,
olgunluk dönemi yaşayan bir ürünün tekrar konumlandırılmasına yardımcı olma, bir ürün
grubuna ilgi duyulmasını sağlama, özel pazar bölümlerini etkileme, kamuoyu gözünde
problemli ürünleri savunma ve ürünler yoluşla işletme imajını güçlendirme gibi önemli roller
bakımından duyurumun çok ötesine geçmiş bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi tutundurmanın özelliklerden biri değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

İkna edici özelliği bulunur.
Tutum ve davranışları etkilemeye yönelik çalışır.
Diğer pazarlama faaliyetleri ile birlikte uygulanır.
Fiyata dayalı bir rekabet aracıdır.
Sadece tüketicilere yönelik değil, toptancı ve perakendecilerden oluşan
pazarlama kanal üyelerine de yöneliktir.

2. I. Bilgi vermek

II. İlgi uyandırmak
III. Hatırlatma yapmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tutundurmanın amaçlarındandır?
a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin öneminin artmasına neden olan bir

unsur değildir?
a) Rakiplerin benzer faaliyetlerinin artması
b) Tüketicinin planlanmamış alımlarının azalması
c) Reklam maliyetlerin yükselmesi
d) Ölçülebilirliğin önem kazanması
e) Hareket zamanının azalması
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4. I. Daha fazla bilgi içermesi

II. Reklamlara oranla daha fazla okunması ve dikkat çekmesi
III. Yayınlanma şansının kişisel ilişkilere bağlı olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri halkla ilişkilerin avantajlarındandır?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
5. _______________, firmanın satışlarını farklı alternatifler kullanarak arttırmak amacıyla

yapılan kısa süreli faaliyetlerdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Satış Geliştirme
b) Doğrudan Pazarlama
c) Kişisel Satış
d) Reklam
e) Halkla İlişkiler

6. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma alt karması araçlarından biridir?

a)
b)
c)
d)
e)

Fiyatlandırma
Marka Yönetimi
Dağıtım
Kişisel Satış
İletişim

7. __________ kavramı; insanları kendi istekleriyle belirli bir davranışta bulunmaya ikna

etmeyi, belirli bir düşünceye yönelmeyi ya da bir ürüne, hizmete, fikre ve kuruluşa
dikkat çekmeyi kapsamaktadır
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) İletişim
b) Reklam
c) Kişisel Satış
d) Halkla İlişkiler
e) Satış Tutundurma
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8. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama halkla ilişkilerinden rollerinden biri değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Bir ürünün geniş kitleler tarafından farkındalığını sağlama
Bir ürünün tekrar konumlandırılmasına yardımcı olma
Bir ürün grubuna ilgi duyulmasını sağlama
Ürünler yoluyla işletme imajını güçlendirme
Kamuoyu gözünde problemli ürünleri savunma

9. Aşağıdakilerden hangisi satış teşvik amaçlı faaliyetlerden biri değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

P.O.P. (Point of Purchase)
Satın alma noktası görselleri
SMS gönderimi
Host-hostesli sunumlar/aktiviteler
Kupon dağıtımı

10. _____________ alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı diyalogdur. Yani, kitlesel iletişimden

çok, bireysel ilişki ve doğrudan iletişimi gerektirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Marka Yönetimi
b) İletişim
c) Kişisel Satış
d) Halkla İlişkiler
e) Satış Tutundurma

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)b, 4)c, 5)a, 6)d, 7)b, 8)a, 9)c, 10)c
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6. REKLAM NEDİR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Reklamın Tanımı
 Reklamın Amaçları
 Reklamın İşlevleri
 Bilgi Verme İşlevi
 İkna Etme İşlevi
 Hatırlatma İşlevi
 Değer Katma İşlevi
 Reklam Amaçlarıyla Ürün Hayat Eğrisi İlişkisi
 Pazara Giriş Süreci ve Reklam
 Gelişme Süreci ve Reklam
 Olgunluk Süreci ve Reklam
 Düşüş Süreci ve Reklam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Reklam nedir? Reklamın amaçlarını açıklayınız.

2.

Reklamın işlevlerini başlıklar halinde kısaca örneklendirerek açıklayınız.

3.

Reklam açısından ürün hayat eğrisinin önemini irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklamın Tanımı ve
Amaçları

Reklamın kapsamını
kavramak

Reklamın ayrıntılı
tanımlanması yoluyla
kazandırılacaktır.

Reklamın İşlevleri

Reklamın işlevlerini ve
Çeşitli örnekler ile
pazarlama açısından önemini incelemek vasıtasıyla elde
kavramak
edilecektir.

Reklam ile Ürün Hayat
Eğrisi İlişkisi

Ürün hayat eğrisinin reklam
kararları açısından önemini
kavramak

Çeşitli örnekler ile
incelemek vasıtasıyla elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar







Reklam
Bilgi Verme
İkna Etme
Hatırlatma
Değer Katma
Ürün Hayat Eğrisi
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Giriş
Günlük hayatımızda oldukça sık olarak karşılaştığımız bazı kavramlar vardır. Onları
yoğun bir biçimde çevremizde görmemiz sonucu fazlasıyla kanıksamış olmamız bazı
genellemeler yapmamıza, yanlış da olsa doğru da olsa her gördüğümüz tekrarını aynı kategoride
değerlendirmemizi sağlar zaman zaman. Reklam da bu tür kavramlardandır.
Yürürken, şehir içi bir araba yolculuğunda neredeyse baktığımız birçok yerde,
televizyon seyrederken sınırsız bir akış başlar, bir web sayfasına girdiğimizde ekranın sağı solu
dolu verir, her günkü otobüs güzergâhında farkında olmadan yüzlercesini geçiveririz, belki
birçoğumuz üzerimizde bile taşırız bir giyim eşyası tercihimizle. Televizyonda bir haber
programında tanınmış bir ses sanatçısının sadece hayır kazanmak için (haber ajanslarının
kameralarıyla birlikte) Çocuk Esirgeme Kurumunu ziyaret ettiği görselleri yayınlar mıdır
reklam? Hatta bir arkadaş sohbetinde karşı taraf bir hususu kuvvetlendirip beğenisini ifade
etmek için abartılı olarak bir anlatımda bulunduğu zaman, bazılarımızın ağızından istemsiz
olarak “reklam yapma” ifadesinin çıktığı durum mudur reklam?
Bu bölümde reklam kavramı, amacı ve işlevleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
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6.1. Reklamın Tanımı
Reklam kavramının girişte de belirtiği gibi bu kadar geniş anlamda kullanılması; reklamın tür
ve çeşitliliğinin fazlalığını mı, yoksa tanımını tam olarak bilmediğimiz bir kavramı her yere
yakıştırmamız sonucundan mı kaynaklanmaktadır? Bu tür karışıklıkları gidermek için reklamın
farklı bakış açılarıyla tanımını vermekte yarar olacaktır.
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Dil Derneği’ne (DD) göre Fransızca kökenli reklam
(réclame); “Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için
denenen her türlü yol” olarak tanımlamıştır. Bunun yanı sıra TDK; reklam kavramının tanımını
İngilizce köken itibariyle (advertising) ise “Tüketicilerin zevk ve tercihlerini etkileyerek kendi
malına yönelik istemi artırmak amacıyla firmanın yaptığı satış artırıcı etkinliklerden biri” olarak
da yaptığı görülmektedir.
Her ne kadar TDK ve DD’nin yapmış oldukları ortak tanımda reklam; bir şeyi halka tanıtmak
için … denenen her türlü yol şeklinde ifade etmiş olsa da, bu tanım maalesef pazarlama
literatürüne uygun olmayan son derece genellenmiş yanlış bir yaklaşımdır. Bu tanımı
benimsediğimiz takdirde, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız ve yukarıda bahsedilen
durumların hepsine reklam demek zorunluluğu oluşacaktır. Bu ise doğru değildir.
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TDK’nın İngilizce kökenli advertising kelimesinin karşılığı olarak vermiş olduğu ikinci
tanımına bakıldığında ise; reklam bir tür “… satış arttırıcı etkinliklerden biri” olarak
geçmektedir. Bu tanım mantık olarak doğru olmakla birlikte, tamın olarak geniş kapsamlı
olmakla birlikte reklamdan çok daha geniş bir kavramı ifade ettiği görülmektedir. Farklı bir
ifadeyle satış arttırıcı etkinliklerin Pazarlama literatüründeki karşılığına bakıldığında bu
tanımın içerisine “reklam, satış geliştirme, kişisel satış ve halkla ilişkiler”in de girdiği
görülmektedir.
Şu ana kadar sözü edilen tanımların netlik sağlayamaması da dikkate alınarak ülkemizde reklam
konusunda yapılan ilk tanımı vermekte yarar olacaktır. Türkiye’de pazarlama biliminin
kurucusu Prof. Dr. Mehmet Oluç’un yorumuyla reklam kavramı görüldüğü gibidir:
Bir ürün ya da hizmetin, bir kuruluşun bir kurumun bir kişinin ya da fikrin belli
sorumlusu tarafından tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek kitle iletişim
araçları ile kamuya olumlu biçimde tanıtılıp benimsetilmesine reklam denilmektedir.
Pazarlama konusunda önde gelen isimlerden olan Phillip Kotler’e göre Reklam ise;
Fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, kaynağı belirli bir sponsor tarafından kişisel
olmayan şekilde sunumu ve tutundurulmasıdır.
Bir farklı görüşe göre ise;
Ürün, hizmet, fikir, dava, örgüt, mekân ve kişilerin kimliği belirli ve bir kişi veya
kuruluş tarafından bir bedel karşılığında yüzyüze olmayan bir şekilde sunumu ve
tutundurulması faaliyetidir.
Amerikan Pazarlama Derneği’ne göre ise;
Reklam; ürünleri, hizmetleri, organizasyonları veya fikirleri hakkında belirli bir hedef
pazar veya izleyici grubunu bilgilendirmeyi ve/veya ikna etmeyi amaçlayan işletmeler,
kar amacı gütmeyen organizasyonlar, hükümet kuruluşları ve bireyler tarafından
herhangi bir kitlesel medya ortamında zaman veya alan satın alınarak duyurularının ve
ikna edici mesajlarının yerleştirilmesidir.
Reklam ile ilgili daha geniş kapsamlı bir tanıma göre ise;
Reklam insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek belirli bir
düşünceye yönetmek dikkatlerini bir ürüne hizmete fikir ya da kuruluşa çekmeye
çalışmak onunla ilgili bilgi vermek ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya
belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerinin sağlamak amacıyla oluşturulan
iletişim araçlarında yer yada süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde
çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan diğer bir deyimle
parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşlara kimliği açık olan duyurudur.
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Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; bir faaliyetin reklam olabilmesi için olmazsa olmaz üç
temel prensibi mevcuttur.
1.Reklam maddi bir bedel karşılığında gerçekleştirilen bir iletişim şeklidir.
Bilindiği üzere Halkla İlişkiler (Hİ)’de de kitlesel bir iletişim mevcut olmakla birlikte,
reklamdan ayrıldığı husus, Hİ’de “bir bedel ödenmeden” haber değeri taşıyan ve ticari
değeri olan mesajların kamuoyunda olumlu tutum oluşturabilecek şekildi iletilmesidir.
Buna karşılık bir iletişimin reklam olabilmesi için, nakdi bir bedelin ödenmesi
zorunludur.
2.Reklamda, reklam yapan tarafın belli olması gerekir. Reklamlarda, reklamı yapan
kar amacı güden veya gütmeyen organizasyonun (tüzel kişiliğin), gerçek kişilerin açıkça
kimliklerinin belirli olması gerekmektedir.
3.Reklam kitlesel iletişim araçlarıyla, yüz yüze olmayan şekilde gerçekleştirilir.
Farklı bir ifadeyle sıklıkla sanıldığı gibi; bir satış temsilcisinin bir ürün ya da hizmeti
tanıtması, gelen bir telefon çağrısında satıcının bir ürün ile ilgili satışa yönelik anlatımda
bulunması ve benzeri gibi durumlar reklam kapsamına girmemektedir. Reklamın kişisel
satıştan bu hususlar itibariyle ayrılmaktadır. Dolayısıyla; bir iletişimin reklam
olabilmesi için yüz yüze olmayan (kişisel olmayan) bir şekilde, kitle iletişim araçlarıyla
gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

6.2. Reklamın Amaçları
Bir ürün veya hizmete yönelik reklam neden yapılır? diye bir soru sorulsa; büyük bir olasılıkla
verilecek cevapların başında satışlarını yada karlılığını arttırmak düşüncesi ezici olarak
gelecektir. Ya da farklı bir ifadeyle, reklamı hangi amaçla yaparsak yapalım, sonuçta gelinecek
nokta yine satışların veya karlılığın attırılması mı olmalıdır?
Temel prensip olarak bir firmanın hayatiyetini sürdürebilmesi için şüphesiz satış artışı ve
karlılık amacı kaçınılmazdır. Fakat Çağdaş Pazarlama Anlayışında da görüldüğü üzere, amaç
satışlar üzerinden elde edilen karlılık kesinlikle değildir. Temel amaç, hedef tüketicilerin arzu,
istek ve gereksinimlerini karşılamak suretiyle, onların yaşam kalitelerini artırmak, çevreye
duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen satışlar ve tüketici memnuniyetini
sağlayıp, tüketicinin hayıtının doğal akışı içerisinde memnuniyetlerini sağlamak suretiyle elde
edilen sürdürülebilir karlılıktır.
Konuya bu açıdan bakıldığında reklamın amaçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1.Malın/hizmetin varlığı hakkında bilgi vermek için
2.Pazarın belli bir bölümünde farkındalığı oluşturmak için
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3.Reklamı yapılan malı/hizmeti deneme arzusu yaratmak
4.Malın/hizmetin kullanımı için kişileri eğitmek
5.Malın/hizmetin uygunluğunu göstermek
6.Maldaki/hizmetteki belli değişikleri iletmek
7.Mala/hizmete karşı davranışı geliştirmek
8.Marka imajı yaratmak
9.Mevcut imajı korumak
10.Malda/hizmette kalite imajını sağlamak

Ancak bu amaçlardan başka, üreticilerin reklam yaparken elde etmek istedikleri özel amaçları
da olabilmektedir. Bu özel amaçlar aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
1.İşletmenin saygınlığını sağlamak
2.Kişisel satış programını desteklemek
3.Dağıtım kanalı ile ilgili ilişkileri geliştirmek
4.O sektördeki genel talebi artırmak
5.Malı denemeye ikna etmek
6.Malın/hizmetin kullanımını yoğunlaştırmak
7.Malın/hizmetin tercihini devam ettirmek
8.İmajını doğrulamak ya da değiştirmek
9.Alışkanlıkları değiştirmek
10.İyi hizmeti vurgulamak ve tüketici üzerindeki yanlış olumsuz önyargıları düzeltmek
11.Tüketiciyi eğitmek
12.Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek,
13.Piyasaya egemen olmak ve monopol yapıya geçmek
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14.İşletmenin prestijini artırmak olarak sayılabilecektir.

Reklamın bu sayılan amaçlarının yanı sıra; reklamlar yoluyla özellikle henüz belli bir marka
ürün ya da hizmetin alıcısı konumunda olmayan potansiyel tüketicileri müşteri haline
getirebilmek için hiyerarşik olarak birbirini takip eden üç aşamaya göz önüne almak gerekir.
Reklam ilk aşamada hedef kitlenin bilgi düzeylerinde bir değişim yaratır ikinci aşamada
hedef kitlede marka ile ilgili son bilgiler doğrultusunda olumlu bir tutum oluşturur ve son
aşamada tüketicinin reklamlarda tanıtımı yapılan söz konusu marka ürünü satın almak için
harekete geçmesini sağlamaya çalışır.

6.3. Reklamın İşlevleri
Yaşadığımız dünyanın her alanına iletişimle bağlandığımızı düşündüğümüzde, çevremizi
algılamamız ve kişinin ufkunu geliştirmesi aldığı bilginin hızı, içeriği ve hayatına sağladığı
katma değerle anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla; firma (marka, ürün/hizmet, kurum itibarıimajı, kalitesi, fiyat ve ödeme koşulları, perakende noktaları, kampanyaları.. vb.gibi) ile
tüketiciler arasında bu iletişimi kuran en önemli unsurlardan biri reklamdır. Farklı bir ifadeyle
reklam firmanın/markanın görünen yüzüdür. Bu takdirde, tüketiciyle etkili bir iletişim
kurabilmek ve reklamın etkin ve başarılı olabilmesi için “bilgi verme, ikna etme, hatırlatma ve
değer artırma” işlevlerini bütünleşik olarak yerine getirmesi gerekmektedir.

6.3.1. Bilgi Verme İşlevi
Firmaların kendi pazarlarındaki durumlarını değerlendirmek ve ürün/hizmet, firma ve
marka bilinilirliklerini test etmek üzerine yaptırdıkları Pazarlama Araştırmalarında,
farklı tüketici gruplarının ilgili hususlara yönelik farklı bilgi seviyelerinde oldukları
gözlemlenmektedir. Kimi gruplar marka veya mal/hizmetin mevcudiyetinden haberdar
bile değilken, bazı gruplar kısmen, bazı gruplar ise gerçekçi olmayan ve ağızdan dolma
bilgilenmiş bir yapıyı da temsil etikleri görülebilmektedir. Bu durum dikkate
alındığında, ürün/hizmetle alakalı bilgisi olmayan tüketicilerin ilgili markayı almakta
istekli olmayacağını söylemek hiç zor olmayacaktır. Bilgilendirme fonksiyonu hayati
önem taşıdığı gibi, bu çözümsüzlüğü sona erdirmek ise pazarlamacının görevidir.
Genellikle yeni ürün sürme (lansman) kampanyaları olmak üzere, ürün hayat eğrisinin
başlangıç döneminde daha yoğun olarak kullanılan bilgilendirici reklamlar örneklerine
aşağıda yer verilmiştir.


Yeni ürünü/hizmeti ve markasını tanıtma,
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Yeni ürün/hizmetin özelliklerini anlatma,



Yeni ürün/hizmet veya markasına yönelik yeni tüketici talebi (primer talep)
oluşturma,



Mevcut ürün/hizmette yapılan yenilikleri anlatma,



Mal/hizmetin nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğini gösterme,



Mevcut ürün/hizmettin farklı kullanım alanlarını benimsetme,



Fiyat seviyesindeki değişiklikleri bildirme,



Ürün/hizmetle ilgili kampanya ve ödeme koşullarını ifade etme,



Ürün/hizmet alımıyla birlikte, kendisine verilecek ücretsiz hediye veya farklı
faydalardan haberdar etme,



Yaygın teknik servis ve yerinde montaj imkânlarını duyurma,



İkinci elinin değerini, dolayısıyla iyi bir yatırım aracı olduğunu ifade etme,



Tüketiciden kaynaklı kullanım hataları sonucu oluşan olumsuz imajı
gidermek amacıyla, doğru kullanım ve garanti koşullarını anlatma,

6.3.2. İkna Etme İşlevi
Mamul hayat eğrisinin her döneminde kullanılabilen ikna etme işlevi, reklamın işlevleri
içerisinde beklide en önemlisi olduğu söylenebilecektir. Farklı bir ifadeyle; hedef
tüketicinin bir ürün/hizmet ile ilgili kendisine söylenilen mesaja, vaat edilen faydaya,
ürünün farklı özellik ve fonksiyonlarına inandırılması ve ikna edilmesi; Yine aynı
ürün/hizmet hakkında bilgilendirilmesi veya ilgili ürün/hizmetle ilgili olarak verilen
mesajı hatırlatılmasından daha zor bir süreçtir.
Bu fonksiyon özellikle rekabetin geliştiği ortamlarda ikincil (selektif) talebi geliştirme
marka tercihi geliştirme, marka değiştirmeye teşvik, ürünle ilgili müşteri algılarını
değiştirme, alıcıların şimdi almaya ürün ve hizmetleri denemeye, satış ziyaretlerini
kabul etmeye, ikna ve bazen de primer talebi oluşturma gibi etkinlikler içerir.
Karşılaştırmalı reklamlar da bu ikna işlevinin içerisine girmektedir.
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6.3.3. Hatırlatma İşlevi
Mamul hayat eğrisinin ağırlıklı olarak son dönemlerinde kullanılan hatırlatma işlevi; bir
ürün/hizmetin markasını, fonksiyon ve özelliklerini, kullanım alanlarını, rekabetçi fiyatı
gibi hususlarını hedef tüketicinin akılında kalmasını, tekrar gündeme getirmesini, düşen
tüketici istek ve talebini yeniden canlandırmayı veya belli seviyenin altına düşmesini
engelleme veya yavaşlatmayı amaçlamaktadır. Yapılan başarılı reklam
kampanyalarında kullanılan yaklaşımlardan bazı örnekler vermek gerekirse; “ton ton
ton” kelimelerinden sonra birçoğumuzun aklına “Dardanel ton” gelebilirken, “çakar
çakmaz çakan çakmak” tekerlemesinin arkasından ise Tokai markası, “Yapmışlar
Coni’ye, Olur mu Ali’ye Veli’ye?” sloganını duyduğumuzda ise birçoğumuzun aklına
Derby gelmektedir.

6.3.4. Değer Katma İşlevi
Sistematik yaklaşımlarla pazarı, rakipleri, hedef tüketici davranışını ve eğilimlerini,
genel trendleri ve rakip iletişimleri vb. gibi temel göstergelerin incelenmesi sonucu
oluşturulacak etkin bir reklam kampanyası firmaya, markaya, ürün/hizmete önemli
ölçüde değer katacaktır.
Birçok tüketici, rutin olarak belirli periyotlarda satın aldığı bir ürünün reklamını
görmesi, çevreden o reklamla ilgili olumlu geri besleme alması, zaten alıyor olduğu ürün
için tekrar reklama ihtiyaç duymasa bile “kendi güvenini arttıracak, doğru seçim yaptığı
inancını kuvvetlendirecek ve marka bağımlılığı üzerinde olumlu etki yapacaktır”.

6.4. Reklam Amaçlarıyla Ürün Hayat Eğrisi İlişkisi
Yukarıda sayılan reklamın “Bilgi verme, İkna etme, Hatırlatma ve Değer katma” işlevlerinden
sonra; mamul hayat eğrisi dönemleri itibariyle firmanın/markanın tüm iletişim çabaları
içerisinde reklamın yeri ve içeriğini incelemekte yarar vardır.
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Şekil 5.1: Reklam Amaçlarıyla Ürün Hayat Eğrisi İlişkisi
Kaynak: David L. Kurtz; Contemporary Marketing; South Western, 2008, 14th Edition, p: 549

Şekil 5.2: Mamul Hayat Eğrisi Dönemleri İtibariyle Pazarlama İletişim Araç ve Çabaları
Ürün Hayat
Seyri
dönemi
İletişim
Amacı
Müşteri
Tipi

Giriş

Büyüme

Olgunluk

Gerileme

Bilgilendirmek

İkna Etmek

Hatırlatmak

Hatırlatmak

Yenilikçiler

Erken uyarlayıcılar






İletişim
Çabaları





Uygun iletişim
araçlarında
duyurum
Ürünü Tanıtıcı
reklam ve
kişisel satış
Aracılara
yönelik tanıtım
ziyaretleri
Örnek ürün
dağıtımları





Aracılara
yönelik kişisel
satış çabaları ve
doğrudan
pazarlama
Ayırt edici
reklam ve
doğrudan
pazarlama
Ürün tanıtım
hediyeleri











Erken olgunluk
Geç olgunluk
Hatırlatıcı ve
marka bağlılığına
yönelik reklam
Tüketicilere
yönelik iskonto ve
kuponlar
Aracılara yönelik
iskonto ve satış
destekleri
Doğrudan
pazarlama

Tembeller



Azalan reklamlar
Doğrudan
pazarlama

KAYNAK: Remzi Altunışık; Şuayip Özdemir; Ömer Torlak (2014), Pazarlama İlkeleri ve
Yönetimi, Beta Yayıncılık.
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6.4.1. Pazara Giriş Süreci ve Reklam
Mamul hayat eğrisi genel olarak incelendiğinde, mamullerle insan gelişimi süreci
arasında büyük benzerlikler vardır. Mamullerde; insan gelişiminin doğasında olduğu
gibi; doğarlar (pazara giriş), büyürler (gelişme), olgunluk dönemine girerler ve yaşam
süreleri son bulur (düşüş).
Pazarlamanın temeli olan ve pazarlamanın klasik tanımında da yer alan; hedef
tüketicinin arzu, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünün oluşması için pazarda
hissedilen bir durumum oluşması yeterli olacaktır. Farklı bir ifadeyle; yapılan bir
pazarlama araştırması sonucu pazarda bir boşluğun görülmesi, yeni bir ihtiyacın
mevcudiyeti, mevcut bir ürün ve hizmetin artık tüketici beklentisini yeterince
karşılamamasının hissedilmesi, pazarda gizli talebin algılanması, yeni bir alt hedef
tüketici grubunun algılanması, mevcut hedef tüketicilerin algılarının değişmesi ve
bunun gibi hissedilen bir pazarlama fikri ile başlar.
Bu aşamada hedef tüketici ile yapılacak iletişimin temelini, yeni karşılaşılacak bir ürün
ve hizmetle muhatap olacağı için algılana risk seviyesini düşürmek ve ürünün kendisine
katma değir sağlayacak olduğuna yönelik ilk tanıtım ve bilgilendirme temeline
dayalıdır. Sektöre göre farklılık göstermekle birlikte, ilk olarak ürünü tanıtıcı reklam ve
kişisel satış çabaları yoğun olarak başlanır.
Dağıtım kanalının yeni ürün ve hizmeti kendisine kazanç sağlayacağına ikna olması ve
benimsetilebilmesi için aracılara yönelik ziyaret ve tanıtımlar gerçekleştirilir. Mümkün
olduğu takdirde ise numuneler ücretsiz olarak dağıtılır.

6.4.2. Gelişme Süreci ve Reklam
Yapılan etkin lansman kampanyalarından sonra ürün ve hizmetle hedef tüketicinin bir
kısmına ulaşılmış ve kısmen de olsa yeni ürüne yönelik bir farkındalık oluşturulmuştur.
Ama bu yeterli olmayacaktır. Pazarda ürünün-hizmetin farkında olmayanların yanı sıra,
farkındalık olup hala rakip ürünlerin kullanım alışkanlığından ve belirli bir süreden beri
satın almanı getirdiği güven duygusundan, marka bağımlılığından ayrılmak istemeyen
büyük bir kesim mevcut olabilecektir.
Pazardaki yeni ürün/hizmetle ilgili farkındalığı artırmak ve marka bilinci oluşturmak
için ayırıcı reklam faaliyetleri ve uygun olduğu takdirde doğrudan pazarlama
faaliyetlerine başlanması uygun olacaktır. Bu süreç bilinen ürünler arasında, yeni ürünhizmetin üstün yönlerinin ortaya konulması, fiyat-kalite avantajının vurgulanması,
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üreticisinin kurumsal kimliği ve benzeri ile desteklenerek tüketicinin rasyonel bir
yatırım yapacağı ikna edilmeye çalışılır. Hedef tüketicinin üzerindeki yeni ürün ve
hizmete yönelik çekingenlik, psikolojik savunma mekanizmasının etkisi, bilinmezin
getireceği risk algısı ve benzeri satın alma engellerinin kaldırılabilmesi ücretsiz ürün
numuneleri verilerek kendi doğal ortamında risk almadan denenmesi sağlanır. Bu
dönemde iletişim ve reklam ağırlıklı olarak ikna edici temele dayandırılır. Bu sözü
edilen faaliyetlerin etkinliği oranında mamul hayat eğrisinin (normal dağılım eğrisinin)
yükseliş ivmesinin artırılması amaçtır.

6.4.3. Olgunluk Süreci ve Reklam
Gelişme sürecinde yapılan ikna edici reklam faaliyetleriyle; hedef tüketici gruplarından
önemli bir kısmı ürün/hizmetle alakalı farkındalık oluşturulmuş olduğu gibi, ilgili
ürün/hizmetin kendi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağı, satın almanın güvenli ve
rasyonel olduğuna inanan ve ürünü benimseyen bir kesim de mevcuttur.
Bu dönemde tüketicinin birim sürede toplam satın aldığı, benzer faydayı sunan rakip ve
ikame ürünler içerisinde, mevcut ürünümüzün oranı oldukça önem taşımaktadır.
Sözgelişi; ev hanımları hedef tüketici grubuna mensup bir tüketicinin bir aylık dönem
içerisinde bulaşık deterjanına yönelik toplam (birer litrelik sıvı deterjan olmak üzere) üç
kez satın alma gerçekleştirdiği halde, bizim markamızı taşıyan bir deterjanı aldıysa bu
durumun ciddi şekilde araştırılmasına ihtiyaç vardır. Olgunluk döneminde potansiyel
pazar iyi değerlendirilememiş, satın alma engelleri giderilememiş veya olgunluk
döneminde reklam ve iletişim faaliyetleri amacına göre etkin gerçekleştirilememiştir.
Bundan dolayı bu dönemde yapılan araştırmalar sonunda elde edilen sonuçlar; mamul
hayat eğrisinin tepe noktasının daha yükseltilmesi, süresinin daha uzatılması için reklam
faaliyetlerinde kullanılmalıdır. Rakiplerin indirim, etkin reklam kampanyaları ve
benzeri faaliyetleri; ürün/hizmetimizi hatırlatıcı ve marka bağımlılığını artırıcı reklam
kampanyaları ile desteklenmelidir. Bunların yanı sıra; miktar iskontosu (bir alana
ikincisi bedava ve benzeri) satış teşvikleri, indirim kuponları reklam kampanyaları ile
duyurulmalı, özet olarak hatırlatmalar ve geri çağırmalar yapılmalıdır.

6.4.4. Düşüş Süreci ve Reklam
Bu dönemde her ürün ve hizmet için genelleme yapmak doğru olmamakla birlikte;
ortalama değerler üzerinden bir çıkarımda bulunulması uygun olacaktır. Buna göre;
pazarda ürünümüz artık tanıdık bir sima olmakla birlikte, yüzü eskimiş, kanıksanmış ve
büyük bir olasılıkla üstün özellikli birçok alternatifi çıkmış veya ihtiyacı tatmin etme
şekli demode olmuş veya gelişen tüketici eğilimlerine ayak uyduramamıştır. Bunlar ve
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benzerleri gibi birçok husus saymak mümkündür. Ama hala talebi düşük olmakla
birlikte vardır ve satışı devam etmektedir.
Bu tür ürünlere yatırım yapmak ve yenilemek fayda maliyet analizi sonucu stratejik
olarak rasyonelliğini kaybetmiştir. Bu durumda amaç, ürünün satışlarının başabaş
noktasının altına düşene kadar devam ettirmek, bu süreci mümkün olduğu kadar
uzatabilmek ve alınabilecek tüm getiriyi sonuna kadar alabilmeyi hedeflemektir.
Konu reklam açısından incelendiğinde ise; yapılan bir birim reklam faaliyetinin talep
eğrisi üzerindeki etkisi minimize olmuş olduğundan büyük reklam yatırımları beklenen
geri dönüşü sağlamayacağı için ölü yatırım olarak kabil edilir. Reklam, mevcut satışların
kesilmemesi için bir hayat suyudur ve toplam satış cirosu ile uygun bir oranda oldukça
kontrollü olarak yapılmalıdır. Bu dönemde iletişim çabası olarak doğrudan pazarlama
faaliyetleri ile desteklenmesi de uygun olacaktır.
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Uygulamalar

REKLAMIN İYİSİ
Neredeyse herkesin marka stratejisi ve reklam
eleştirmenliği yaptığı bir zamanda yaşıyoruz. Bazı
değerlendirmelerde hala reklamın iyisi – kötüsü
olmaz diyenleri de görüyoruz. “Gerçekten iyi reklam
nedir?” sorusunun cevabı ise birçokları için hala
büyük bir sübjektiviteden besleniyor.
İyi bir reklamı izlerken, dinlerken, bakarken, okurken
izleyicisine keyif veren bir kalitede çekilmiş,
seslendirilmiş, afişe edilmiş, yazılmış olması yeterli
midir? Ayrıca bu görsel güzelliğin yanında diğer bir
önemli değerlendirme kriteri de reklamın verdiği /
vermeye çalıştığı asıl mesajın önemi nedir? Bu mesajı vermede kullandığı stratejiler,
yaratıcılık biçimi, yol ve yöntemler piyasa şartlarına uygun mudur?
İyi reklamın niteliğine geçmeden önce, reklamın önemi hakkında bir iki küçük açıklama
yapmakta fayda var. Tanıtıma değer herhangi bir ürün, mal, hizmet, organizasyon, fikir vb.
sahibi markaların bunları tanıtmak amacıyla kullandıkları çabaların tümüne reklam
diyebiliriz. Reklam verenlerin kimi yeni, küçük ve cılız kimi ise eski, büyük ve güçlü marka
sahibi işletmelerden oluşmaktadır. Büyük markaların reklam verirken duyacağı kaygılar,
küçük markaların reklam verirken duyacağı kaygılardan birbirinden farklıdır. Büyük ya da
küçük olsun yapılacak stratejik bir hata belki de bir daha hiç reklam verememelerine neden
olabilir. Hal böyle olunca reklamın iyisi / etkisi / anlam ve önemi daha da iyi anlaşılabilir.
TV, dijital dünya, radyo, gazete, dergi, sokak ve daha birçok mecrada karşımıza çıkan reklam
kargaşası içinde hedef kitlelere uygun markayı nasıl fark ettireceği / reklamı nasıl
izlettireceğiz / mesajı nasıl vereceğiz / farkındalığı nasıl sağlayacağız / satın alma
motivasyonunu nasıl yaratacağız?
Reklamı yapılan her şampuanın saçı güçlendirdiği, parlattığı, kepekten arındırdığı ve baş
döndürdüğü; her deterjanın çamaşırları beyazlattığı, koruduğu, komşu çatlattığı, hoş koku
yaydığı ve hatta çocuk gelişimine bile katkı sunduğu bir piyasada hangi ürünün ilgiye değer
olduğunu nasıl tespit edeceğiz?
İyisini seçerken bize uygun mesajlardan / reklamlardan ve iletişim tonlarından etkilendiğimiz
bir gerçek. Bu seçicilik bahsettiğimiz görsel ve sözel iletişimin oluşmasına temel teşkil eden
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marka / reklam stratejisinden geçmektedir. “Acaba nasıl bir fikir hem mevcut müşteriler hem
de potansiyel müşteriler üzerinde olumlu bir etki yaratır?” sorusunun cevabı günümüz
rekabet şartlarında iyi bir reklam yapmak için yeterli değildir. Daha fazlasını düşünmek,
kurgulamak, uygulamak gerekir. Hem de reklamın hazırlık süreci öncesinde ve sonrasında!
Stratejiden konumlandırmaya, marka vaatlerinden destek unsurlara, fikirden yaratıcılığa,
görsel uygulamadan mecra kullanıma kadar tüm aşamalarının hassasiyetle ele alınması
gerekmektedir.
Bundan yıllar önce Belçika’da One Second adlı yeni bir ürün olan mentollü jel biçimindeki
yeni nefes ferahlatıcısı bir saniyelik televizyon reklamlarıyla tanıtılmış. Reklam filmi ürünün
adına yakışır kısalıkta tasarlanmış. Çünkü One Second’un sahibi çok şey isteyen fakat kısıtlı
bir reklam bütçesine sahip bir şirket olduklarını ajansında belirtmiş. Bunun sonucunda esprili
fakat onlar için çok pahalıya mal olmayacak bir yöntemle yeni ürünün tanıtımı
gerçekleştirilmiş. Bu fikir sayesinde tüm zamanların en kısa reklam çalışması hazırlanmış.
Reklam ürünle ilgili gerekli tüm bilgileri bir saniyede vermeye odaklanmış. Bir kadın jeli
dilinin üzerine yerleştiriyor, ürün gösteriliyor ve reklam son buluyor. İzlemesi zevk veren ve
dakikalarca süren yüksek yapım maliyetleri yerine başarılı olduğu düşünülen düşük bütçeli
bir iş tercih edilmiş.
Bu gibi iyi / güzel / çirkin birçok örneğiniz vardır sizin de. İş yaparken belki referans olarak
verdiğiniz ya da aldığınız. Marka vaadi güçlü, hedef kitlesini yakalamayı amaçlayan ve
kendine özel dinamikleriyle pazarına yön veren markalar kendilerine özel iyi ve etkili
reklamlar yapmayı hak eder. Bu kadar değerli avantajları bulunan markaların ya da avantaj
elde etmek için değerler yaratmak isteyenlerin iyi reklam için çalışmaları gerekmektedir.
Bazı ezber yaklaşımlar ve sırf maliyet odaklı çalışmalar her zaman aynı büyük ve kitlesel
etkiler yaratmada yetersiz kalabilir. Yaratıcı fikirlerin, basit uygulamaların, yeni ürünlerin,
estetik tasarımların, büyük yapımların tüm mecraları kasıp kavurduğu günümüzde “reklamın
iyisi” ezberciliğinin çok da büyük bir şansı yok aslında.
Önce daha stratejik, daha yaratıcı, daha özgün ve daha çok işler başarabilen reklamlar
yapalım. Reklamın iyisini bu kriterleri yerine getirdikten sonra seçeriz.
Kaynak: The Brand Age, http://thebrandage.com/reklamin-iyisi/, Erişim Tarihi: 07.08.2015

175

Uygulama Soruları
1. Uygulamada belirtilenlere göre reklamda “İyi” olmak önemli midir?
2. “İyi” reklam yapabilmek için nelere dikkat edilmelidir?
3. Reklamcılıkta stratejik karar alma açısından dikkat edilmesi gereken unsurları
irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde pazarlama sisteminde reklamcılığın ne olduğu, amacı, önemi ve işlevleri
ele alınmıştır ve ürün hayat eğrisi ile reklamcılığın işlevleri arasındaki ilişkiler ifade edilmiştir.
Reklam; Fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, kaynağı belirli bir sponsor tarafından
kişisel olmayan şekilde sunumu ve tutundurulmasıdır. Bir farklı görüşe göre ise; ürün, hizmet,
fikir, dava, örgüt, mekân ve kişilerin kimliği belirli ve bir kişi veya kuruluş tarafından bir bedel
karşılığında yüzyüze olmayan bir şekilde sunumu ve tutundurulması faaliyetidir. Bir faaliyetin
reklam olabilmesi için olmazsa olmaz üç temel prensibi mevcuttur. 1.Reklam maddi bir bedel
karşılığında gerçekleştirilen bir iletişim şeklidir. 2.Reklamda, reklam yapan tarafın belli olması
gerekir. 3.Reklam kitlesel iletişim araçlarıyla, yüz yüze olmayan şekilde gerçekleştirilir.
Reklamın temel amacı; hedef tüketicilerin arzu, istek ve gereksinimlerini karşılamak
suretiyle, onların yaşam kalitelerini artırmak, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle
gerçekleştirilen satışlar ve tüketici memnuniyetini sağlayıp, tüketicinin hayıtının doğal akışı
içerisinde memnuniyetlerini sağlamak suretiyle elde edilen sürdürülebilir karlılıktır. Reklam
ilk aşamada hedef kitlenin bilgi düzeylerinde bir değişim yaratır ikinci aşamada hedef kitlede
marka ile ilgili son bilgiler doğrultusunda olumlu bir tutum oluşturur ve son aşamada tüketicinin
reklamlarda tanıtımı yapılan söz konusu marka ürünü satın almak için harekete geçmesini
sağlamaya çalışır.
Reklam firmanın/markanın görünen yüzüdür. Bu takdirde, tüketiciyle etkili bir iletişim
kurabilmek ve reklamın etkin ve başarılı olabilmesi için “bilgi verme, ikna etme, hatırlatma ve
değer artırma” işlevlerini bütünleşik olarak yerine getirmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi reklamın özel amaçlarından biri değildir?
a) İmajını doğrulamak ya da değiştirmek
b) O sektördeki genel talebi azaltmak
c) Alışkanlıkları değiştirmek
d) Önyargı, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek
e) Malı denemeye ikna etmek

2. Ürün hayat eğrisinde giriş aşamasında yer alan bir ürün için aşağıdaki pazarlama
iletişim amaçlarından hangisi temel olarak kullanılır?
a) İkna etmek
b) Hatırlatmak
c) Bilgilendirmek
d) İlgiyi canlı tutmak
e) Satın alımı devamlı kılmak

3. I. Değer Katma İşlevi
II. Hatırlatma İşlevi
III. Bilgi Verme İşlevi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamın işlevlerindendir?
a) Yalnız II
b) II ve III
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

4. Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde olgunluk
aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?
a) Aracılara Yönelik Tanıtım Ziyaretleri
b) Doğrudan Pazarlama
c) Hatırlatıcı ve Marka Bağlılığına Yönelik Reklam
d) Alıcılara Yönelik İskonto ve Satış Destekleri
e) Tüketicilere Yönelik İskonto ve Kuponlar
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5. Aşağıdaki pazarlama iletişim çabalarından hangisi ürün yaşam eğrisinde gelişme
aşamasında yer alan bir ürün için uygulanmaz?
a) Alıcılara Yönelik Kişisel Satış Çabaları
b) Ayırt Edici Reklam
c) Ürün Tanıtım Hediyeleri
d) Örnek Ürün Dağıtımları
e) Doğrudan Pazarlama

6. Reklamın __________ işlevi, özellikle rekabetin geliştiği ortamlarda ikincil (selektif)
talebi geliştirme marka tercihi geliştirme, marka değiştirmeye teşvik, ürünle ilgili
müşteri algıların değiştirme, alıcıların şimdi almaya ürün ve hizmetleri denemeye, satış
ziyaretlerini kabul etmeye, ikna ve bazen de primer talebi oluşturma gibi etkinlikler
içerir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçenek hangisidir?
a) Koruma işlevi
b) Hatırlatma işlevi
c) İkna etme işlevi
d) Bilgilendirme işlevi
e) Değer katma işlevi

7. Aşağıdakilerden hangisi reklamı halkla ilişkilerden ayıran hususlardan biridir?
a) Reklamda kitlesel iletişim söz konusuyken, halkla ilişkilerde kişisel iletişim söz
konusudur.
b) Reklamı kar amacı güden işletmeler kullanırken, halkla ilişkileri kar amacı
gütmeyen işletmeler kullanır.
c) Reklamda maddi bir bedel ödenirken, halkla ilişkilerde ödenmez.
d) Reklam nihai ürünler için kullanılırken, halkla ilişkiler ürün dışı unsurlar için
kullanılır.
e) Reklamda işletmenin kimliği bilinirken halkla ilişkilerde işletmenin kimliği
bilinmez.

8. Pazarda ürünün-hizmetin farkında olmayanların yanı sıra, farkındalık olup hala rakip
ürünlerin kullanım alışkanlığından ve belirli bir süreden beri satın almanı getirdiği
güven duygusundan, marka bağımlılığından ayrılmak istemeyen büyük bir kesim
mevcut olabilecektir.
Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?
a) Pazara Giriş
b) Gelişme
c) Olgunluk
d) Düşüş
e) Gerileme
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9. Miktar iskontosu (bir alana ikincisi bedava ve benzeri) satış teşvikleri, indirim kuponları
reklam kampanyaları ile duyurulmalı, özet olarak hatırlatmalar ve geri çağırmalar
yapılmalıdır.
Yukarıda yer alan ifade ürün hayat eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur?
a) Pazara Giriş
b) Gelişme
c) Olgunluk
d) Düşüş
e) Büyüme

10. I. Hedef kitlenin bilgi düzeylerinde bir değişim yaratır
II. Hedef kitlede marka ile ilgili son bilgiler doğrultusunda olumlu bir tutum oluşturur
III. Hedef kitlenin ürünü satın almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır
IV. Hedef kitlenin ürünü diğer potansiyel tüketicilere tavsiye etmesini teşvik eder.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri reklamlar yoluyla potansiyel tüketicileri
müşteri haline getirebilmek için öncelikle dikkate alınacak aşamalar arasında yer
almaz?
a) Yalnız I
b) Yalnız IV
c) II ve III
d) I ve IV
e) I ve III

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)e, 4)a, 5)d, 6)c, 7)c, 8)b, 9)c, 10)b

180

181

7. REKLAM TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Coğrafi Olarak Reklamlar
 Küresel Reklamlar
 Ülkesel Reklamlar
 Yerel Reklamlar
 Kullanılan Mesajı Dayanağı Yönünden Reklamlar
 Duygusal Reklamlar
 Olgusal Reklamlar
 Talep Açısından Reklamlar
 Birincil (İlkel) Talep Reklamları
 Seçici Talep Reklamları
 Hedef Kitle Açısından Reklamlar
 Tüketicilere Yönelik Reklamlar
 Kurumsal Müşterilere / Firmalara Yönelik Reklamlar
 Ele Alınan Konu Açısından Reklamlar
 Mesaj Yönünden Reklamlar
 Kurumsal Reklamlar
 Ürün / Hizmet Reklamları
 Sosyal Reklamlar
 Karşılaştırmalı Reklamlar
 Hatırlatıcı Reklamlar
 Yayınlandığı Yer İtibariyle Reklamlar
.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Reklamlar hangi kriterlere göre sınıflandırılabilir?
2. Coğrafi reklamlardan hangi durumlarda yararlanılır?
3. Tüketicilere ve Kurumlara yönelik reklamlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri
tanımlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Reklam Türleri

Farklı reklam türlerini ve
önemlerini kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konu ile ilgili temel
kavramlar ve örneklerin
okunması ve tartışılması ile
elde edilecektir.

185

Anahtar Kavramlar












Küresel Reklamlar
Ülkesel Reklamlar
Yerel Reklamlar
Duygusal Reklamlar
Olgusal Reklamlar
Birincil (İlkel) Talep Reklamları
Seçici Talep Reklamları
Kurumsal Reklamlar
Sosyal Reklamlar
Karşılaştırmalı Reklamlar
Hatırlatıcı Reklamlar
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Giriş
Tüketici nezdinde, firmanın/markanın görünen yüzü olan ve her geçen gün önemini
arttıran reklamlar, içerikleri, misyonları, hitap ettikleri tüketici kitleleri, ele alış tarzları ve
benzer birçok husus itibariyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu bölümde anlatılan; reklamların hangi
hususlar itibariyle birbirlerinden ayrıldıklarından ziyade; etkin bir iletişim kullanabilmek için
hangi reklam türünün hangi durumda kullanılabilmesinin doğru olacağının anlaşılmasına
yöneliktir.
Bundan dolayı; aynı mesajı, sloganı, senaryoyu, görselleri, misyonu, metni, kodu taşısa
bile reklam türünün seçimi son derece önemlidir. Özet olarak aynı içeriğin kullanılmasına
rağmen içerisinde bulunulan dinamik pazar şartları, rakiplerin durumu ve reklam kampanyaları,
hedef tüketicilerin grupları ve demografik ve sosyo/ekonomik özellikleri gibi değişkenleri de
dikkate alarak reklam türü seçimi yapılmalıdır. Aksi takdirde tutundurma bütçesinde ki her bir
TL’lik iletişim yatırımının geri dönüş oranında ciddi düşüşler yaşanması oldukça sık görülen
bir durumdur.
Bu bölümde farklı reklam türleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
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7.1. Coğrafi Olarak Reklamlar
Yapılacak reklam kampanyasının erişmesi ümit edilen hedef kitlesinin yaşadığı alanın
büyüklüğü, farklı bir ifadeyle reklamın kapsaması planlanan coğrafi alanın büyüklüğü reklamın
sınıflandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Reklamın stratejik planı, amacı, bütçesi,
beklenen etkinliği, satışlar üzerindeki etkisi ve bunun gibi birçok husus dikkate alındığında,
reklamın kapsayacağı coğrafi alanın belirlenmesi veya coğrafi olarak reklam türünün
belirlenmesi gerekmektedir.
Reklamlar coğrafi olarak sınıflandırıldığında karışımıza üç tür çıkmaktadır. Bunlar; küresel,
ülkesel, bölgeseldir.

7.1.1. Küresel Reklamlar
Bu tür reklamlar, daha ziyade küresel ekonomik güce sahip çokuluslu veya uluslararası
firmalar tarafından tercih edilmekte ve hayata geçirilebilmektedir.
Bu bakış açısındaki temel felsefe dünyayı bir ekonomik köy, bir bütün olarak görmekten
geçmektedir. Theodore Levitt’in uzun yıllar önce ifade ettiği gibi; bir ürün veya ürün
grubuna yönelik dünya çapında yürütülmesi gereken pazarlama faaliyetleri oldukça
yüksek maliyetlere katlanmak zorunluluğu getirmektedir. Aynı ürün veya ürün grubu
için, ilgili ürünün pazarlamasının yapıldığı her bir ülkede, ayrı pazarlama faaliyetleri
yürütmektense, merkezi olarak planlanan bir pazarlama faaliyetinin ilgili ülkelere belirli
standartlarla transfer edilmesi ve ülke bazında yapılması gereken ciddi pazarlama
giderlerinden tasarruf edilmesi mantığına göre çalışmaktadır. Sözgelişi, küresel güce
sahip bir firmanın merkezinde kitlesel oranlarda üretilecek ürünlerin, yine merkezde
hazırlanacak bir reklam kampanyasının ve tüm görsel unsurlarının ilgili ülkelere
gönderilmesi suretiyle kitlesel tüketimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Şekil 6.1.: Coca Cola’nın Skyfall Temalı Küresel Reklamı
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Anlaşılacağı üzere, ülke ve ekonomi sınırları olmaksızın dünya üzerindeki tüketicileri
bir bütün olarak gören bu anlayışa göre; bir merkezden hazırlanarak farklı ülkelere
gönderilen, önceden stratejileri belirlenmiş, tüm görsel ve klipleri hazırlanmış sadece
küçük uyarlamalarla ülkesel bazda ve küresel olarak aynı zaman diliminde yayınlanan
reklamlara küresel reklamlar denilmektedir.
Bu tür reklamlar sözü edildiği gibi bir merkezden tüm unsurları hazırlanıp dünya
üzerindeki ülkelerde yayınlanabildiği gibi; merkezden belirlenecek temel
kampanyaların ülke kültürü, yaşan tarzı, gelenek ve görenekleri, dini inanç ve ritüelleri,
önemli zaman dilimleri ve benzeri kriterlere göre de yerelleştirilebilmektedirler.

Şekil 6.2.: Coca Cola’nın Küresel Ürününün Yerelleştirilmiş Reklamı (Ramazan
Kampanyası)

Levitt’in Küresel düşün, yerel uygula (Think Global, Act Local) felsefesine örnek olarak
Coca Cola’nın Ülkemizde her yıl farklı olarak uygulamaya soktuğu Ramazan
kampanyası, Mc.Donald’s ın Ramazan menüsünü yönelik kampanyası verilebilecektir.

7.1.2. Ülkesel Reklamlar
Pazarlama faaliyetlerini ülkesel bazda sürdüren firmaların, tüm yurt çapındaki hedef
tüketicilerine ulaşmak için gerçekleştirdikleri reklamlara ise ülkesel reklamlar
denilmektedir.

189

Şekil 6.3: Sütaş'ın Ülkesel Reklamı

Bu tür reklamları tercih eden firmaların sahip oldukları pazarlama bileşenleri ülkesel
pazara göre ayarlanmıştır. Ürünün cinsi, üretim miktarı, lojistik ve perakende ağı,
ürünün fiyatlandırması, ambalaj, reklam senaryosu, içeriği dili, verilmek istenen mesajı
ağırlıklı olarak ülkesel (ulusal) tüketiciye göre belirlenmiştir. Bu tür reklamlar
çoğunlukla ulusal sınırlar dışına çıktığında zaten anlamını kaybetmekte olduğundan
ülkesel reklamlar olarak adlandırılırlar.

7.1.3. Yerel Reklamlar
Yerel reklamların kapsama alanının; küresel ve ülkesel reklamlarla
karşılaştırıldıklarında oldukça dar olduğu söylenebilir. Genellikle birkaç veya bir şehir,
kasaba veya ilçe gibi sınırlı alanlarda küçük boyutlu yerel firmalar, toptancı ve
perakendeciler tarafından tercih edilmekte ve kendi güçleri oranında
uygulanabilmektedir.
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Şekil 6.4.: BKM Kalıp Yerel Reklamı

7.2. Kullanılan Mesajı Dayanağı Yönünden Reklamlar
Mesajın dayanağı yönünden reklamlar; duygusal ve olgusal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

7.2.1. Duygusal Reklamlar
Bu tür reklamlar daha çok tüketim ürünleri piyasasında kullanılır. Özellikle modaya
tabi, sağlık, kozmetik ürünlerinde, saç çıkarma ilaçları, sağlık çayları, şifalı otlar, diyet
ürünleri, güzellik salonları, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları reklamlarında
annelik duygusu, aşk, sevgi, dostluk, seks ve benzer temaları yoğun olarak
kullanmaktadır. Buradaki amaç tüketici marka yakınlaşması sağlayarak tercih nedeni
oluşturmak ve marka bağımlılığını artırmaktır.

191

Şekil 6.5.: Hanımeller'in “Anne Eli Değmiş Gibi” Eksenli Duygusal Reklamı

Sektörde benzer ürünlerin fazla ve rekabetin yoğun olduğu durumlarda; pazara yeni
girecek (veya mevcut) bir markanın diğer rakip markalar arasından somut ve ölçülebilir
özelliklerini öne çıkarması, hedef izleyicinin bunları ayrıştırıp algılaması açısından zor
olabilmektedir. Farklı bir ifadeyle, rakiplerde olan benzer özellikleri tekrar ve tekrar
vermektense (ki bu algı kirliliğine yol açacak ve yeni ürünü diğerlerinin takipçisi
konumuna sokabilecektir) hedef tüketicinin yukarıda sayıldığı üzere ürünle, üründen
satın almayı ümit ettiği duygular ile ortak bağ kurularak yapılması temeline dayanır. Bir
yönden tüketicinin hedonik tüketim eğilimini teşvik eder. Hanımeller markasının
gerçekleştirdiği yandaki reklam görseli bu türün güzel bir örneğidir.

7.2.2. Olgusal Reklamlar
Bu tür reklamlarda ana fikir olarak duygulardan ziyade mantığa, gerçekliğe, olgusallığa
hitap edilmektedir.
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Şekil 6.6: Duracell'in "5 Yıl Çalışma Garantili" Olgusal Pil Reklamı

Hedef izleyicinin yapacağı alışverişten yarar sağlamayı amaçlayan rasyonel, akılcı ve
gerçekçi bir birey olduğu temel alınarak; reklamı yapılan ürün veya hizmetin üstün
yönü, kazancı, sağlayacağı fayda, toplam getirisi, özellikleri, kullanım alanları ve
benzeri gibi hususları öne sürülerek mantıki bir iletişimle, gerekli durumlarda
ispatlanmak suretiyle veya belgelenerek ortaya konulur. Sonuç itibariyle ürün veya
hizmetin somut ölçülebilir, kanıtlanabilir faydasını, hedef izleyicinin akılcı
ihtiyaçlarıyla buluşturulması amaçlanmaktadır.

7.3. Talep Açısından Reklamlar
Pazarlamacının hedef pazarında hangi tür taleple karşı karşıya olduğuna göre, farklı bir ifadeyle
talebin yapısına etkisine göre iki tür reklamdan söz edilebilmektedir. Bunlar; Birincil (İlkel)
Talep Reklamları ve Seçici Talep Reklamlarıdır.

7.3.1. Birincil (İlkel) Talep Reklamları
Bilindiği üzere; tüketicilerin benzer ürün veya hizmetlere yönelik, marka farkı
gözetmeksizin göstermiş olduğu talep türüne Birincil veya İlkel Talep denilmektedir.
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Şekil 6.7: Makarnaya Yönelik Primer (İlkel) Talebi Arttırıcı Reklam (Makarna
Sanayicileri Derneği)

Birincil talep reklamları, doğrudan bir markayı hedef almayıp ürüne odaklanmaktadır.
Buradaki amaç, hedef tüketicilerin reklamı yapılan ürüne yönelik, marka farkı
olmaksızın ürüne yönelik ihtiyaç oluşturmak, ürünün farkındalığını arttırmak, alternatif
tüketim yollarına yönelik bilgi vermek ve benzeri şekilde temel taleplerini arttırmaktır.
Bu tür reklamları, ürüne yönelik marka gözetmeksizin talebi arttırmaya yönelik
olduğundan sektör birlikleri, bir sektörü desteklemek için devlet veya ilgili sektörde
pazarın önemli bir büyüklüğünü kontrol eden büyük boyutlu firmalar yapabilmektedir.
Birincil talep reklamlarına örnek olarak makarna Sanayicileri Derneği’nin
gerçekleştirmiş olduğu “Makarna Şişmanlatmaz” başlıklı bir reklam kampanyasında,
yandaki görselle birlikte, takip eden metin kullanılmaktadır.

Şekil 6.8.: Fındık Tanıtım Grubu İlkel Talep Reklamı
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“Bilinenin aksine makarna başta ekmek olmak üzere, patates, pilav, irmik gibi besin
maddelerinden daha az şişmanlatma özelliğin sahiptir. Toplumun genelinde bu konuyla
ilgili iki temel yanlış vardır. Bunlardan birincisi, makarnanın şişmanlattığı; ikincisi ise
makarnanın undan yapıldığıdır. Aksine şişmanlatmadığı gibi, undan değil durum
buğdayından üretilen irmikten yapılmaktadır”. Sözü edilen reklam; tüketicilerin
makarnanın şişmanlatıcı etki yapan “üç beyaz”lardan biri olduğu genel inancını farklı
bir ifadeyle satın alma engelini kısmen de olsa yumuşatmaya hatta kaldırmaya yönelik
birincil talep reklamıdır. Fındık Tanıtım Grubu tarafından fındık ürünü için yapılan ve
“aganigi naga nigi” sloganı ile hatırlanan reklamda bu gruptandır.

7.3.2. Seçici Talep Reklamları
Bu tür reklamlarda amaç; hedef pazarda tüketicilerin aynı tür talebi tatmine yönelik
rekabet içerisinde olan benzer ürün ve hizmet üreten markaların kendi taleplerini
arttırmaya ve şekillendirmeye yönelik olarak yapmış oldukları reklamlardır.

Şekil 6.9: Barilla Markasının Kendi Markasına Yönelik Seçici Talep Reklamı

Her bir markanın amacı; marka bilinirliğini arttırmak, marka değerini yükseltmek,
sürdürülebilir marka yönetimini sağlamak, farkındalık oluşturmak, marka bağlılığı
oluşturmak, ilgili markanın satışlarını arttırmak ve benzeri gibi amaçlara yönelik olarak
sadece kendi markalarının fiili veya potansiyel taleplerine yönelik kar amacı güden
reklam yapmaktır. Örnekte de görüleceği üzere, bir makarna üreticisi olan Barilla
markasının kendi talebini arttırmaya yönelik yapmış olduğu reklam bir tür Seçici Talep
Reklamadır.
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7.4. Hedef Kitle Açısından Reklamlar
Reklamlar hedef kitlesine göre incelendiğinde; tüketicilere yönelik reklamlar ve ticari firmalara
yönelik reklamlar olmak üzeri ikiye ayrılmaktadır.

7.4.1.Tüketicilere Yönelik Reklamlar
Ürün veya hizmetin hedef tüketici nezdinde özelliklerini, fonksiyonlarını, alternatif
kullanım alanlarını, fiyat ödeme koşulları, satış ve servis noktaları, yaygın hizmet ağının
yanı sıra, ürün ve hizmete yönelik marka bağımlılığı ve değerinin oluşturulması,
bilinilirliğinin arttırılması ve benzeri hedeflere ulaşılması için oluşturulan reklamlardır.

Şekil 6.10: Dior Addict Nihai Tüketici Reklamı

Bu tarz reklamlarda, nihai tüketicilerin kurumsal müşterilere göre; “duygusal ve
içtepisel olmaları, doğrudan satın alma eylemi gerçekleştirmeleri, zaman zaman
irrasyonel düşünce tarzları gösterebilmeleri, satın alma niyetlerinin sahip oldukları gelir
ve ürünün fiyatına göre elastik olması, modaya yönelik eğilim gösterebilmeleri” gibi
birçok husus dikkate alınarak strateji belirlenmesi uygun olacaktır.
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7.4.2. Kurumsal Müşterilere / Firmalara Yönelik Reklamlar
Pazardaki mevcudiyetlerini devam ettirebilmek için; üretim süreçlerine dahil etmek ve/veya
ürünün mülkiyetini devralıp veya devralmadan kar marjı koyarak satan ticari amaç güden
(üretici, aracı, komisyoncu, perakendeci toptancı ve benzeri türdeki) firmalara, kurumsal
müşterilere yönelik yapılan reklamlardır.

Şekil 6.11: CEYLIFT Markalı Forklift - Kurumsal Müşteri Reklamı

Kurumsal müşterilerin genellikle dolaylı satın alma süreçleri, rasyonel ve satın alırken maliyet
ve kalite odaklı yaklaşımları ve benzeri farkları dikkate alınarak, tüketicilere yönelik reklamlara
göre içerik, mesajın kurgusu, mecra seçimi ve genel reklam stratejisi itibariyle farklılık
gösterirler. Bazı durumlarda, sözü edilen kurumsal müşterilere yapılacak reklam kampanyası;
ürün veya hizmetin nihai tüketiciye ulaşmasında da kurumsal müşterileri teşvik etmek suretiyle
önemli katkılar sağlayabilecektir.
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7.5. Ele Alınan Konu Açısından Reklamlar

Şekil 6.12.: Turizm Bakanlığı'nın TURKEY Kampanyası (Dolaylı Reklam)

Kimi reklamlar tüketicilerin doğrudan davranış göstermelerini sağlamak; kimi reklamlarda da
tüketicilerin dolaylı davranış oluşturmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Doğrudan reklam;
umulan alıcıları reklam edilen malı hemen satın almaya ya da mala ilişkin daha fazla bilgi
sağlamaya özendirir. Bu tür reklamı gören bir perakendeci, hemen siparişte bulunabilir. Dolaylı
davranış oluşturmak için yapılan reklamın amacı ise, malı pazara tanıtmak ve malın
benimsenmesini sağlamaktır. Belirli marka veya mala karşı olumlu davranış oluşturmaktır.

Şekil 6.13: Mentos'un Doğrudan Reklamı
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7.6. Mesaj Yönünden Reklamlar
Bu tür reklamlar; reklamın içeriğinin ürün/hizmet ağırlıklı olması ile ilgili ürün/hizmeti üreten
firmanın kurumsallığını öne çıkarmasına ve sosyal içerik taşımasına göre üçe ayrılmaktadır.

7.6.1. Kurumsal Reklamlar
Institutional Advertising ya da Corporate Advertising olarak da adlandırılan kurumsal
reklam türü, aynı zamanda halkla ilişkiler içerikli bir tanıtım yöntemedir. Halkla ilişkiler
kapsamında kullanılan bu tanıtım yöntemi, halkla ilişkiler reklamcılığı adı altında
değerlendirilmekte ve kurumun hedef kitlelerine mal ya da hizmet satmanın yanı sıra
halka hizmet eden, kamu yararı gözeten bir örgüt olduğunu gösterme amacını
gütmektedir.

Şekil 6.14: İş Bankası 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal'i Anma Reklamı -Kurumsal
Reklam

Türkiye İş Bankası’nın 10 Kasım’da yayına soktuğu Gazi Mustafa Kemal’i anma
reklamı salt kurumsal reklam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu reklam örneği mal veya
hizmet içermemekle birlikte, kurumsal reklamlarda düşük oranda mal veya hizmet
bulunması da sıkça rastlanan bir durumdur.
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7.6.2. Ürün / Hizmet Reklamları
Ürün hizmet reklamları; temel olarak ele alınan bir ürünün pazardaki başarısına yönelik
rekabetçi tüm unsurların kullanılması ve satışın teşvik edilmesi temeline dayalıdır.
Farklı bir ifadeyle, ürünü satışına odaklı bu reklam türünde ürünün hizmetin kalitesi,
özellikleri, fiyatı ve ödeme koşulları ve benzeri unsurlar kullanılmak suretiyle
hedeflenen satış kotaların ulaşılmasına çalışılır.

Şekil 6.15: Kosla Ürün Reklamı

7.6.3. Sosyal Reklamlar
Kar amacı güden veya gütmeyen firma, kuruluş veya organizasyonların; “toplumda bir
konu ile ilgili farkındalık uyandırmak, gereksiz kaynak kullanımını önlemek, doğayı ve
çevreyi korumak, insan sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunmak, genç kamuoyunu
bilinçlendirmek, tüketiciyi korumak ve benzeri” konularda kamuoyuna sosyal içerikli
mesaj veren reklamlara denilmektedir.
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Şekil 6.16: TEMA Vakfı - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Sosyal Reklam Örneği

Sosyal reklam veren kuruluşların bir kısmı (TEMA Vakfı, AKUT, Kızılay vbg.) kar
amacı gütmediği ve misyonları gereği zaten kamu yararına çalıştıklarından dolayı bu tür
reklamları zaten kullanmaktadırlar.
Bunların yanı sıra; kar amacı güden ticari kuruluşların, kar amacı gütmeyen kuruluşlara
göre misyonları farklı olmakla birlikte; sosyal bilici uyarmak/arttırmak ve kamusal
pozitif katkı sağlamayı amaçlamalarının dışında, “algılanan kurumsal itibarlarını
yönetmek, kamuoyu tarafından benimsenmek ve olumlu imaj oluşturmak, firma ve
marka değerini artırmak ve benzeri amaçları” çok daha ön planda tutmak suretiyle
sosyal reklam yaptıkları da görülmektedir.

7.7. Karşılaştırmalı Reklamlar
Rekabetin yoğun, ürün miktar ve çeşitliliğinin fazla olduğu durumlarda tüketiciler karar
vermekte zorlanacak, ürünleri kaliteleri, fonksiyon ve özellikleri itibariyle birbirlerinden
ayırma da zorlanacak, bilgi karmaşası içerisinde kalacak belki de alışık olduğu ürünlerden
başkasına yönelmeyecektir. Bu durumda mevcut veya pazara yeni giren bir marka için oldukça
güç rekabet şartları getirebilecektir.
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Karşılaştırmalı reklam, eğer reklamı yapılacak üründe yeterliyse, bilgi karmaşasından, tüketici
alışkanlıklarından veya rakip ürünün gerçekten kuvvetli olması gibi durumların üstesinden
gelme ve tüketiciye net bir mesaj vermede kullanılır. Reklamı yapılan ürünün özellikleri,
fonksiyonları, fiyat ve ödeme koşullar, garanti süresi, yaygın servis ağı, dayanıklığı, kalitesi ve
üretici firmanın itibari ve benzeri gibi hususlardan seçilecek olanlarla, rakip ürünün aynı
özelliklerinin karşılaştırması yapılara kullanılabilmektedir. Karşılaştırmalı reklamlarda;
Türkiye’deki mevcut kanunlar çerçevesince başka markayı kötüleyecek şekilde veya alenen
isminin zikredilmesi ile karşılaştırılması mümkün değildir. Buna karşılık yurt dışında ve
özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde markaların açıkça görüldüğü şekilde kullanılan ve
ezici ve tahkir edici eleştirilerin dâhil olduğu şekliyle kullanılmaktadır.

Şekil 6.17: Panda'nın Çubuklu Dondurmasının Magnum'a Yönelik Atıfta Bulunduğu
Karşılaştırmalı Reklamı

Bu reklam türüne ülkemizde örnek olarak; Magnum’un kendi reklamlarında kullandığı haz,
zevk, cinsellik ve yüksek dozdaki seks temasını, marka belirtmeksizin sembolik ifade tarzıyla
kendi markası olan ile karşılaştıran Panda reklamını verebiliriz.
“Neyin Peşindesiniz?” kampanya başlığı ile; dondurma yemenin bu tür sahte ve abartılmış
duygular üretmekten ziyade, gerçek anlamda lezzetli bir dondurmayı dondurma gibi yemek
olduğunu, bunun ise Panda’nın sağladığını belirtmektedir.

7.8. Hatırlatıcı Reklamlar
Ürüne yönelik talebin durgun olduğu dönemlerde veya başarılı bir satış grafiği izlemiş olsa bile,
ürünün tüketici nezdinde eskimiş olması, ekonomik ve teknolojik ömrünü doldurması
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durumlarında hatırlatıcı reklamlara ihtiyaç duyulur. Tekrar talep oluşturmak sadece hatırlatıcı
reklam kampanyası ile her zaman mümkün olamayacağından dolayı; üründe (formülünün
değiştirilmesi, yenilenmesi, farklı özellikler katılması, yanında ek hizmet sunulması vb. gibi)
geliştirmeler ve değişikliler yapılması hatırlatıcı reklamın etkinliğinin artırılmasında önem
taşımaktadır.

Şekil 6.18: DemirDöküm Hermetik Şofben - Hatırlatıcı Reklam

Şofben ürününün, doğalgaz yayınlaşmasını takiben uzun yıllar önceki satış performansını
gösterememesi, farklı bir ifadeyle mamul hayat eğrisinin sonlarına gelmesi, hatırlatıcı reklam
ihtiyacına güzel bir örnektir. DemirDöküm markası ürününe hermetik özelliği katarak, farklı
ve modern bir tasarım ve uygun fiyat imkânlarıyla tekrar pazarda rekabete sokması bir bütün
olarak hatırlatıcı reklamı çağrıştırmaktadır.

7.9. Yayınlandığı Yer İtibariyle Reklamlar
Bir reklam kampanyası oluşturduktan ve planlamasını gerçekleştirdikten sonra; hedef kitlenin
doğal hayat akışına göre kendisi ile nerede karşılaşılacağının seçimi son derece önem
taşımaktadır. Aynı mesajı içeren bir reklamın, alternatif mecralarda yayınlanması sonucu, hedef
izleyicinin toplam algısı üzerindeki etkisi farklı olacağı çok açıktır. En belirgin mecralar olarak
tv, gazete, dergi, radyo, internet, sosyal ağlar, açık hava olarak çeşitlendirmek ve bu listeyi
genişletmek mümkündür. Konuya yalnızca reklamın hangi mecrada yayınlanacağı kararı olarak
yaklaşmak oldukça sığ olacaktır. Bir dergi reklamı düşünüldüğünde bile reklamın dergide işgal
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edeceği yerin seçimi ayrı bir karar kriteri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözgelişi; kapak, kapak
arkası tam sayfa veya kısmi, birinci ve takip eden sayfalar veya arka kapak arkası ve arka kapak
seçimi bile hedef okuyucu üzerinde farklı etkileri olmaktadır. Dergi okuyucusunun okuma
alışkanlıkları, reklamı bilinç eşiğinin altında veya üstünde algılaması, bilgi vermesi, dikkat
çekmesi, ihtiyacının farkında vardırması ve hatta satın alma alternatiflerinden biri olarak görme
açılarından ciddi farkla oluşturduğu yapılan araştırmalar sonucu görülmüştür.

Futbolla bütünleşmiş bir hedef tüketicinin TV de yayınlanan takımının kupa maçının kritik ve
beklemediği bir anda ekranın herhangi bir yerinde çıkan ve kaymaya başlayan ilgisiz bir ürünün
reklamına vereceği tepkiyi bir düşünelim. Acaba o anda fanatik izleyici marka ile ilgili ne
düşünecektir? O bant reklamın orada ve o sırada geçmemiş olması markanın imajı açısından
belki de de çok daha hayırlı olabilecektir.
Veya büyük tirajlı günlük gazetelerin üçüncü sayfalarını gözümüzde canlandıralım. Açtığınızda
muhtemelen birkaç faciayla biten trafik kazası, kadın cinayetleri de dahil olmak üzere vahşet
ve tecavüz haberleri ve benzerleri. Bu sayfayı okuyan tüketicinin ruh hali de dikkate
alındığında, aynı sayfada sizin hangi reklamınızı koyulması uygun olacaktır? Tefal markalı bir
bıçak takımının mı, yoksa trafik kazaların haberinin altına yeni model bir aracın reklamının mı?
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Uygulamalar

REKLAMLARDA ARKETİP STRATEJİSİ

Markalar, ürün ve hizmetin ötesinde bir vaad, bir algı ve bir
yaşam biçimi satıyor. Markalar bunu yaparken bizimle
adeta bir insan gibi diyalog kuruyor. Marka, tüketici ile
kuracağı ilişkiyi biçimlendirirken kendisine bir kişilik
belirliyor. Tıpkı bir insan gibi markanın da duyguları,
yaşam biçimi ve karakteristik özellikleri ortaya çıkıyor.
Böylece biz tüketiciler, markaları kendimize daha yakın
hissediyor, duygusal anlamda onlara yakınlaşıyor, onları
seviyor ve kişiliklerine göre bize hissettirdikleri ölçüsünde
onları satın alıyor ve onlara bağlanıyoruz. Ürün ve
hizmetin bizi tatmin etmesi şartı doğrultusunda markanın
insan kişiliği ile bize hissettirdikleri, marka bağlılığını
sağlıyor. Belki, bir aşkın doğasında olan mantıksızlık durumuna benzer marka aşkından
bahsedemeyebiliriz ama bir marka bağlılığından bahsedebiliriz. Marka aşkı ancak markanın
ürün ve hizmetleri sizi tatmin ettiği sürece vardır. Fakat bu tatmin söz konusu olmadığında
tüketicinin markayı başka bir marka ile aldatması kaçınılmazdır. Öyle ise aşkın, mantığın
ötesinde her türlü kaosu kabul edebilir pozisyonu markalar için geçerli değildir.
Reklamlar, markaların kişiliklerini tanımlamada en etkin iletişim araçlarının başında gelir.
Markalar, reklamlar sayesinde insan gibi bizimle iletişime geçer ve konuşur. Markalar kişilik
oluşturmada çeşitli stratejileri benimser. Bunlardan en etkin olanu ‘Arketip’ stratejisidir.
Fakat markaların bu arketip kişiliğini uzun vadede ve reklamla birlikte tüm iletişim
mecralarında da kullanması gerekir. Psikiyatr ve analitik psikolojisinin kurucusu Carl Gustav
Jung’un (1875-1961) arketip kişilik biçimleri, insanların doğumdan bugüne anlamladıkları
dünyaları ile markaları ilişkilendirecek ortak noktalar ve duygular oluşturmasıdır. Arketip
kelime anlamıyla “ilktip” demektir. Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlar ve toplumlar
doğdukları günden bugüne, toplumsal kodları alırlar ve benzer yaşam tecrübesinden geçerler.
Bu kodlar ve benzer tecrübeler ortaya benzer davranış kalıpları ve figürleri oluşturur.
Örneğin; anne, baba, kahraman, aşık, hükümdar, kadın ve erkek gibi. Bunlar artık toplumlar
tarafından üzerinde ortak kanaatler oluşturulmuş kalıplardır. İnsanlar bu arketiplerle
karşılaştığında, onlara daha derin anlamlar yükleyecek ve onlara yabancı kalmayacak ve daha
çabuk benimseyecektir. Bilinçaltı bu arketipe karşı bir kaç parçası net olan puzzlın tüm
parçalarını eklemleyecek tamamlayacaktır. Böylece bu arketipi bilinçaltı daha çabuk
benimseyecek ve duygusal olarak bağlanacaktır. Arketiplerin evrensel olduğuna dair verilen
en belirgin örnek; bir insanın yılandan veya karanlıktan korkması için yılanla karşılaşmış ya
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da karanlıkta kalmış olması gerekmez. Bu korku ona ailesinden, çevresinden, toplumdan,
iletişim ortamından, medyadan veya filmlerden zaten işlenir. Bazen kişilikler tanımlamak
için tek bir arketip yetersiz kalabilir. Örneğin, pazardaki liderliğini kaybetmiş bir marka artık
sadece hükümdar değil, devrik hükümdardır. Ya da teknolojik açıdan yaratıcı bir marka bunu
eğlen konsepti ile yapıyorsa soytarı yaratıcı olarak tanımlanabilir. Arketiplere mitoloji,
masallarda, filmlerde, dizilerde ve edebiyatta çok sık rastlarız. Mitolojide hükümdar tanrılar,
asi kahramanlar ve aşık ve anaç gibi temel karakterleri görürüz. Filmlerde de arketiplere çok
belirgin biçimde kullanılır. Filmin bir kahramanı vardır. Bu kahramanın yanında sakarlığı ve
komik tiplemesi ile bir soytarı veya animatör bulunur. Kahramanımıza aşık bir aşk arketipi
olmazsa olmazdır. Ayrıca zalim bir hükümdar yani düşman hep vardır.
Jung’un “evrendeki varlıkların sayısı kadar” dediği arketipleri Carol Pearson, 1998 tarihli
çalışmasında başlıca 12 prototipte incelemiştir: Yaratıcı (Creator), Hükümdar (Ruler), Anaç
(Caregiver), Bilge (Sage), Kaşif (Explorer), Masum (İnnocent), Kahraman (Hero), Sihirbaz
(Magician), İçimizden Biri (Everyman), Soytarı (Jester), Aşık (Lover). Reklamlar, markalara
bir kişilik yaratmada arketipleri kullanarak tüketici ile duygusal bağımlılığı oluşturabilir.
Verilen örnekler kanaatlerle belirlenmiştir. Bir araştırma ile tüketici algısında markaların
arketiplerin ortaya koymak daha sağlıklı olacaktır.
Masum (innocent)
Dove, Duru, Sütaş, Pınar, Dalin, Molfix, Erikli, Damla







Problemlere basit çözümler üretir
Kavramları: İyilik, sadelik, nostalji, çocukluk, ahlak, sağlık, temizlik
Nat, açık ve şeffaf markalar için
Saflığı engelleyen herşeyden uzak durur
Amacı mutlu olmak ve mutlu etmek
Dürüstlük esas

Bilge (sage)
Canan Karatay, İş Bankası, Discovery Channel, Harvard, Oxford gibi üniversiteler, CNN,
BBC gibi haber kanalları, Yayın evleri, Dergiler, Uzman kişiler







Konusunda uzman ve bilgi sahibi
Müşterilerini veya tüketicilerini düşünmeye teşvik eder
Bilimsel verilere önem verir
Bilginin peşinden koşar
Hem öğrenir hem öğretir
Bilgiyi aramak, düşünme mekanizmasını anlamak ve topluma ayna tutmak amacı
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Asi (outlaw)
Zeki Müren, Turgut Özal, Muhammed Ali, Madonna, Lady Gaga, Harley Davidson,
Converse, Diesel, Axe, RedBull, İkea, iPod, Las Vegas, Puma, BMW








Toplumdan farklıdır
Toplumun çoğunluğunun düşüncelerine karşıdır
Azınlıktır
Devrim ve tabuları yıkmak esastır
Kendi tüketicisinde marka bağlılığı yüksektir
Çoğunluğun gizli bir hayranlığı vardır
Şoke eder

Sihirbaz (Magician)
Cem Yılmaz, Axe, Fanta, MTV, Calgon, Loreal, Maybeline, Yves Saint Laurent, Gucci,
Burberry, Elidor










Ürünleri veya hizmetleri dönüşüm sağlayan
Müşterilerine veya tüketicilerine kesin değişim vaadeden
Bilinci artırmaya yardımcı olan
Teknolojiyi ve yenilikleri sever
Ürünleri yeni, çağdaş olan
Ürün ve hizmetinde hayranlık uyandıran
İlgiyi üzerine çeker
Şaşırtır
Eğlendirir

İçimizden Biri (Regular Man)
Sakıp Sabancı, Ayşe Özgün, Coca Cola, Ülker, Eti, Lipton, Ford, Avea









Kullanımı insanlarda aitlik duygusu uyandıran
Ürün fonksiyonu: “Günlük hayatta herkesin kullandığı”
Toplumun örf, adet ve kültürüne sahip bir marka
Fiyatı orta veya altı olan
Toplumun geneline hitap eden
İnsanları kategorilere ayırmayan
Topluma karşı değil toplumun yanında olan
Empati yönü güçlü
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Aşık (Lover)
Sezen Aksu, Kayahan, Magnum, Algida, Arçelik, OK, Browni








Kullanımı insanların aşkı veya arkadaşlığı bulmasına yardım eden
Ürün fonksiyonu güzelliği, iletişimi, insanlar arası yakınlığı artıran veya
seksapeli, romantikliği çağrıştıran
Fiyatı orta veya ortanın üstünde olan
Elegant olan bir firma tarafından üretilen veya satılan
Tutku, aşk, bağlılık ve haz duygularını ön plana çıkaran
Sevgiyi aşka dönüştüren
Fiziksel açıdan çekici

Animatör (Jester)
Tolga Çevik, Redbull, Pepsi, Profilo, Regal, Disney, Durex, Vodafone, Snickers









Kullanımı insanlarda aitlik duygusu uyandıran
Ana fonksiyonu insanların iyi vakit geçirmesine yardımcı olma olan
Eğlence-sever, özgür ruhlu bir kültüre sahip bir firma tarafından üretilen veya
satılan
Fiyatı orta veya altı olan
Genç ve dinamiktir
Anın tadını çıkarır
İyi vakit geçirme ve dünyayı neşelendirme esastır
Neşe onu anlatır

Anaç (Caregiver)
Müge Anlı, Omo, Sana, Pınar, Florence Nightingale, Volvo, Arko, Activia, Yataş, Protex,
Tefal










Sunduğu ürün veya hizmet tüketicisini korur ve önemser
Tüketiciye anne sevgisi, şefkati ve güveni verir
Sağlık, beslenme, eğitim ve benzeri “ilgi sunulan” alanlarda verilen hizmetleri
üreten
İnsanların arasındaki bağları kuvvetlendiren
İnsanların kendileri ile ilgilenmelerini sağlayan
Kar amacı gütmeyen, vakıf aktiviteleri niteliğinde markalar
Kurumsal Sosyal Sorumluluk yapan markalar
Amacı başkalarına yardım
Cömertlik ve şefkat
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Yaratıcı (Creator)
Steve Jobs, Fazıl Say, Nuri Bilge Ceylan, Atatürk, Apple, Lego, Swatch, Samsung, Filli Boya









Ürün veya hizmetinde rakiplerinden farklılaşan
Yaratıcı ve zeki
Rakiplerine göre hızlı hareket eden
Düşünülmeyeni düşünen, eski köye yeni adet getiren
Hem tüketicide hem rakiplerde hayranlık uyandıran
Hayalgücü sınır tanımayan
Teknolojiye yatırım yapan
Tüketicisinin rahatını ve konforunu düşünen

Hükümdar (Ruler)
Süleyman Demirel, THY, Vakko, Mervedes, Ziraat Bankası, Adidas








Kontrol, sorumluluk, önderlik temel kelimeleridir
Köklü ve lider markalar için
Güçlü kullanıcılar tarafından güçlerini artırmak amacıyla kullanılan, statü
sembolü
İnsanların daha organize olabilmelerini sağlayan
Hayat boyu garanti sağlayabilen
Gücü koruyabilecek veya artıracak teknik servis veya bilgi sağlayıcı hizmetler
sunan
Kuralcı veya korumacı bir firma tarafından üretilen

Kahraman (Hero)
Atatürk, Nike, Marlboro, Volvo, Koçtaş, Toyota








Cesurdur ve zoru başarır
Dünyayı daha yaşanabilir kılı ve tüketicisini sorunlardan kurtarır
Dünyaya büyük etkisi olacak bir buluşu veya yeniliği olan
İnsanların en iyi performanslarını göstermelerine yardım eden
Büyük bir sosyal probleme parmak basan ve insanları yardıma çağıran
Alt etmeyi planladığı, çok belli bir rakibi olan
Ürünlerinin veya verdiği hizmetin en kuvvetli tarafı zor bir işi etkin ve iyi bir
şekilde yapabilmesi olan

Kaşif (Explorer)
Nasuh Mahruki, Turkcll, Levi’s, Jeep, Peugeot, Durex
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Dünyayı keşfetme ve her keşifte yenilikleri benimseme
Mekansal, teknolojik veya zihinsel ve pisikolojik açıdan keşif
Özgür ruh
Kişilere kendilerini özgür, öncü veya toplumdan farklı hissettirebilen,
Doğada, yolda, tehlikeli ortamlarda kullanılabilen, sağlam, dayanıklı ürünleri
olan
Alternatif satış kanallarından (internet, katalog vb.) satın alınabilen
Kişilerin kendi bireyselliklerini ifade etmelerine imkan sağlayan
Yol üstünde satın alınabilen ve tüketilebilen (Yaygınlık)

Kaynak: Fatma Kamiloğlu, http://thebrandage.com/reklamlarda-arketip-stratejisi/, Erişim Tarihi:
15.08.2015.
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Uygulama Soruları

1. Reklamcılıkta arketip stratejisinin etkili olduğu görüşüne katılıyor musunuz?
2. Reklamcılıkta
açıklayınız.

hangi

arketip

stratejilerine

başvurulabilir?

Örneklendirerek
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklamcılıkta farklı bakış açılarına göre ele alınabilecek her bir reklam türü
detaylıca açıklanmıştır. Bu kapsamda farklı reklam türlerinin önemi ve avantajları tartışılmıştır.
Reklamları en temel olarak, Coğrafi hedef, Kullanılan Mesajın Dayanağı, Talep, Hedef
Kitle Türü, Ele Alınan Konu, Mesaj Yönü, Karşılaştırma işlevi, Hatırlatma işlevi ve
Yayınlandığı yer dikkate alınarak sınıflandırmak mümkündür.
Aynı mesajı, sloganı, senaryoyu, görselleri, misyonu, metni, kodu taşısa bile reklam
türünü seçimi son derece önemlidir. Aynı içeriğin kullanılmasına rağmen içerisinde bulunulan
dinamik pazar şartları, rakiplerin durumu ve reklam kampanyaları, hedef tüketicilerin grupları
ve demografik ve sosyo/ekonomik özellikleri gibi değişkenleri de dikkate alarak reklam türü
seçimi yapılmalıdır.
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Bölüm Soruları

1. Ülke ve ekonomi sınırları olmaksızın dünya üzerindeki tüketicileri bir bütün olarak
gören bu anlayışa göre; bir merkezden hazırlanarak farklı ülkelere gönderilen, önceden
stratejileri belirlenmiş, tüm görsel ve klipleri hazırlanmış sadece küçük uyarlamalarla
ülkesel bazda aynı zaman diliminde yayınlanan reklamlara _________ denir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Küresel reklamlar
b) Bölgesel reklamlar
c) Ülkesel reklamlar
d) Olgusal reklamlar
e) Talep reklamları

2. * Bireyin rasyonel, akılcı ve gerçekçi olduğunu vurgulamak ister.
* Alınan ürünün faydasına, getirisine ve üstünlüğüne dikkat çeker
* Ürün ile ilgili somut, ölçülebilir ve kanıtlanabilir ifadeler sunar.
Yukarıda özellikleri bahsedilen reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Duygusal reklamlar
Bölgesel reklamlar
Olgusal reklamlar
Kurumsal reklamlar
Sosyal reklamlar

3. I. Ürün/Hizmet Reklamları
II. Sosyal Reklamlar
III. Karşılaştırmalı Reklamlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mesaj yönünden reklamların bir türü
değildir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) Yalnız III
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4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Seçici talep reklamları; ürün ve hizmet üreten işletmelerin kendi taleplerini
arttırmak için uyguladıkları reklamlardır.
b) Birincil talep reklamları piyasanın lideri olan işletmenin ürününün akılda
kalmasını sağlamak için uyguladığı reklamlardır.
c) Reklamlar; aracı, toptancı ve perakendeci gibi kurumsal müşterilere de
uygulanabilir.
d) Sosyal reklamlar; toplumda bir farkındalık yaratmak için uygulanmaktadır.
e) Ürünün talebinin durgun olduğu yöntemlerde hatırlatıcı reklam
uygulanmaktadır.

5. ______________, temel olarak ele alınan bir ürünün pazardaki başarısına yönelik
rekabetçi tüm unsurların kullanılması ve satışın teşvik edilmesi temeline dayalıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Kurumsal reklamlar
b) Sosyal reklamlar
c) Küresel reklamlar
d) Ürün/hizmet reklamları
e) Bölgesel reklamlar

6. Hedef izleyicinin yapacağı alışverişten yarar sağlamayı amaçlayan rasyonel, akılcı ve
gerçekçi bir birey olduğu temel alınır.
Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?
a) Olgusal reklamlar
b) Duygusal reklamlar
c) Seçici talep reklamları
d) Birincil talep reklamları
e) Karşılaştırmalı reklamlar

7. _______, umulan alıcıları reklam edilen malı hemen satın almaya ya da mala ilişkin
daha fazla bilgi sağlamaya özendirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Dolaylı reklam
b) Doğrudan reklam
c) Duygusal reklam
d) Olgusal reklam
e) Seçici talep reklamı
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8. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal
farklılıklarından biri değildir?
a) İçerik
b) Mesajın kurgusu
c) Mecra seçimi
d) Genel reklam stratejisi
e) Amacı

reklamların

tüketici

reklamlarından

9. Reklam senaryosu, içeriği dili, verilmek istenen mesajı ağırlıklı olarak ulusal tüketiciye
göre belirlenmiştir. Bu tür reklamlar çoğunlukla ulusal sınırlar dışına çıktığında
anlamını kaybetmektedir.
Yukarıda ifade aşağıdaki reklam türlerinden hangisi için en uygundur?
a) Bölgesel reklamlar
b) Ülkesel reklamlar
c) Sosyal reklamlar
d) Kurumsal reklamlar
e) Yerel reklamlar

10. Ürüne yönelik marka gözetmeksizin talebi arttırmaya yönelik gerçekleştirilen
reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal reklamlar
b) Olgusal reklam
c) Duygusal reklam
d) İlkel talep reklamı
e) Seçici talep reklamı

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)b, 5)d, 6)a, 7)b, 8)e, 9)b, 10)d
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8. REKLAM MECRA TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Gazete
 Gazete Reklamı Türleri
 Gazete Reklamcılığı’nın Türkiye’deki Durumu
 Dergiler
 Gazete Ekleri
 Televizyon
 Reklam Harcamaları (Medya Yatırımları) ve Türk TV
Reklamcılığı
 Televizyon İletişiminde Özel Bir Durum: “Hall Modeli”
 TV Reklamları Türleri
 Radyo Reklamcılığı
 Radyo Reklamcılığı’nın Türkiye’deki Durumu
 İnternet Reklamcılığı
 İnternet Reklam Türleri
 Dış Mekan (Açık Hava) Reklamcılığı
 Açıkhava Reklamcılığı Türleri
 Dış Mekan (Açık Hava) Reklamcılığı’nın Türkiye’deki Durumu
 Taşıt Reklamları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Gazete reklamcılığının amacı ve kapsamını tanımlayınız.
2. Dergilerin ve Gazete eklerinin reklamcılıktaki etkililiğini irdeleyiniz.
3. Televizyon reklam türlerini örneklendirerek açıklayınız.
4. Radyo reklamcılığının kapsamı ve içeriği nedir?
5. İnternet reklamcılığın gelişimini nasıl etkilemiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili kavramlar, süreçler ve
çeşitli örnekler hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
elde edilecektir.

Konu

Kazanım

Gazete, Dergi ve Gazete
Ekleri

Reklam mecrası olarak
gazete, dergi ve gazete
eklerinin önemini ve
içeriğini kavramak

Televizyon

Reklam mecrası olarak
televizyonun önemini ve
içeriğini kavramak

İlgili kavramlar, süreçler ve
çeşitli örnekler hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
elde edilecektir.

Radyo Reklamcılığı

Radyo reklamcılığı türlerini
ve kullanımını kavramak

İlgili kavramlar, süreçler ve
çeşitli örnekler hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
elde edilecektir.

İnternet Reklamcılığı

İnternetin reklamcılığa
yönelik etkisini ve internet
reklam türlerini anlamak

Konu ile ilgili okuma ve
araştırma yapmak vasıtasıyla
elde edilir.

Dış mekan reklamcılığının
etkililiğini anlamak

Konu ile ilgili okuma ve
araştırma yapmak vasıtasıyla
elde edilir.

Dış Mekan ve Taşıt
Reklamları

220

Anahtar Kavramlar




























Gazete
Teşhir Reklamlar
Seri İlanlar
Kamu İlanları
Dergi
Gazete Eki
Televizyon
Prime Time (PT)
Off Prime Time (OPT)
Bant Reklam
Sanal Reklam
Advertorial reklam
Radyo Reklamcılığı
İnternet Reklamcılığı
Arama motoru Reklamları
Banner Reklamları:
Açılır Kutular (Pop-Up )
Zengin Medya
İçerik Sponsorlukları
Ekran Kenarları
Ekran Koruyucuları ve Duvar Kağıtları
Satış Ortağı (Affiliate) Programları
Advertorials Modeli
Gösterim Sayısına Göre Reklamlar
Ardışık Pencereler
Açık Hava Reklamcılığı
Taşıt Reklamcılığı
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Giriş
Reklam mecralarının çok alternatifli olması, her mecranın ayrı avantaj ve dezavantaj
taşıması, birim reklam bütçesinin geri dönüş verimliliğinin hangi mecra veya mecralar
kombinasyonu sonucu en yüksek oranda elde edileceği gibi birçok soru ile karşılaşmadır
pazarlamacılar.
Bu bölümde; reklam mecralarının incelenmesinde yarar olacaktır.
.
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8.1. Gazete
Gazete geçmiş olayları yorumlayan kitapla, sürekle haber alma aracı olan radyo arasındadır.
Ele alındığı aktüalite ne kitabın ki gibi geçmiş, ne de radyonun ki gibi anındadır.
Günümüzde gazeteler genellikle her türlü bilgiyi haberi bir arada işlemekte içeriklerinde
ekonomi, kültür-sanat, siyaset, eğlence, dış haberler ve bunun gibi konulara yer vermektedirler.
Bu durum; gazetelerin içeriklerine ve seslendiği hedef kitleye göre ayrılması reklamcılar
açısından güçleştirmektedir. Bu nedenle reklamcılar bir reklamın yayınlanacağı gazeteyi
seçerken söz konusu gazetenin hangi sayfasında reklamın yayınlanması gerektiği konusu
üzerinde önemle durmaktadırlar.

8.1.1. Gazete Reklamı Türleri
Buna göre gazetelerde genel olarak dört farklı reklamın bulunduğunu söylemek
mümkündür. Bunlar;
1. Teşhir (display) reklamlar,
2. Seri ilanlar,
3. Kamu duyuruları,
4. İlavelerdir.

Teşhir Reklamlar:
Reklamlar belli bir metne, başlığa, fotoğrafa, illüstrasyona ve bunun gibi basın
reklamları ait unsurlar bünyesinde taşıyan reklamlardır. Bu tarz reklamlarda
amaç ürünü ya da kurumu tanıtmak, ürünün ya da firmanın imajını
güçlendirmek, bir kampanyayı duyurmak, tüketicileri bilgi vermek, tüketicilerde
satın alma davranışı oluşturmak vbg olabilmektir. Çarpıcı reklam başlıkları,
görsel unsurlar, etkili reklam metinleri ve sayfa düzenleri bu tarz reklamlarda
başarıya ulaşmanın vazgeçilmez anahtarıdır.
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Seri İlanlar:
Gazetelerde teşhir reklamların yanı sıra, seri ilanlar de sıklıkla rastlanmaktadır.
Gazetelerin seri ilan sayfalarına pazaryeri denmektedir. Bu sayfada tipografi
taslak ya da resimleme bilgisi gerektirmemektedir. Birtakım basit yazma
kurallarını bilinmesi izlenmesi yeterli olmaktadır. Seri ilanların okuyucular
eğlendirme yükümlülüğü yoktur. İşlevleri bilgi vermektir üstelik bu bilgiler
yalın ve açık yoldan iletmelidir. Önemli gerçeklerin düzenli bir sıralaması
yapılmalıdır. Ayrıca seri ilanları kısa ve öz olması gerekmektedir.

Kamu İlanları:
Genellikle kanun koyucunun duyurulmasını zorunlu tutmuş olduğu, toplumun
genelini veya bir kısmını ilgilendiren bilgilendirmelerdir. Genellikle, açıkça ilan
veren kurumun kurumsal kimliği ve logosu ve benzeri görselinin dışında resim
kullanılmamaktadır. Kamu ilanlarına örnek olarak bazı mahkeme ilamları,
kamulaştırmalar ve benzeri örnekler verilebilecektir.

İlaveler:
“Insert” diye de tanımlanan gazete ilaveleri; gazete sayfalarının hazırlanası
sürecinde sayfalarla birlikte basılmayıp, ilgili reklam veren firma tarafından
önceden hazırlanarak, dağıtıcı firma tarafından gazete içerisine yerleştirilen
eklerdir.

8.1.2. Gazete Reklamcılığı’nın Türkiye’deki Durumu
Gazete yayıncılığı Avrupa bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olan
Türkiye’de sektöre giren yeni yayıncılar büyüme göstermektedir. Toplam gazete geliri
(Reklam+Satış) 2009’dan bu yana her geçen yıl artış göstererek 2013’te 1,13 milyar
dolara ulaşmıştır. Bu gelirin 2018’de yüzde beşlik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile
1,45 milyar dolara erişeceği tahmin edilmektedir. Toplam gazete reklam geliri 2008
ekonomik krizinden kötü etkilenmiş olmakla birlikte ancak iki yıl gibi kısa bir sürede
toparlanarak 2013 yılında 612 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Bu rakamı yüzde
6,8’lik kuvvetli bir yıllık bileşik büyüme oranı ile istikrarlı bir biçimde artarak 2018’e
kadar 852 milyon dolar düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 7.1.: Tüketici Medyası Sınıflarının Avantajları ve Dezavantajları

8.2. Dergiler
Genellikle haftalık, iki haftalık aylık periyotlarla çıkan renkli bol resim ve görselli, dayanıklılık
süresi daha uzun olduğu için ortak okunma oranının ve reklamla karşılaşma ihtimalinin ve dergi
okurları ve eğilimleri de dikkate alındığında, reklamlarının hedef tüketicisi ile buluşma
ihtimalinin daha kuvvetli olduğu yayın ortamlarıdır.
Dört renkli dergi reklamları, siyah beyazdan bir misli daha çok oranda okunmakta ve daha iyi
hatırlanmaktadır. Renk kullanma olanağı reklamcının işini kolaylaştırmakta, ürünü daha çarpıcı
hale getirmektedir.
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Şekil 7.2.: Tüketici Medyası Sınıflarının Avantajları ve Dezavantajları (Devamı)
KAYNAK: Jack Z. Sissors, Roger B. Baron; Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, Mediacat, Kapital Medya
Hizmetleri A.Ş., Şubat 2010, s: 272-275

8.3. Gazete Ekleri
Yanında verilen gazetenin türüne (ekonomi, kültür-sanat, siyaset, eğlence, dış haberler …) göre
verilen eklerin misyon ve içerikleri farklılık gösterebilmektedir. Ana gazetenin gazete
içerisinde önceden tahsis ettiği konulara ve alanlara göre dana detaylı ele alış tarzıyla inceleme
yapmak (örnek: kadın sağlığı), bir konuyu öne sürmek (Örnek: Vakıf Üniversitelerinde Yaşam),
sektörel bir alanı incelemek (Örnek: Konut Sektörü ve Emlak Piyasası), tüketici eğilimi
doğrultusunda gazeteyi çeşitlendirmek (Örnek: Magazin Eki) ve bunun benzeri durumlarda
çıkarmış olduğu ana gazete boyunda veya daha küçük ayrıca derlenmiş ek sayfalardır.

8.4. Televizyon
Televizyon; “reklam yayınlamak için mi icat edildi, yoksa icat edilir edilme mi reklamlar
yayınlanmaya başlanıldı?” dedirtecek kadar eski ve bir o kadar da etkili bir mecradır.
Televizyon kullanılmaya başlandığından bu günü kadar gerek her tür özel istek ve ihtiyacı
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karşılayacak ticari kanal sayısının artması, gerekse de hedef izleyicinin gelişen eğilimlerini
yönlendirme, takip etme ve öngörme sonucu oluşturduğu dinamik ve farklılaştırılmış içerik
sayesinde kitleleri peşinden sürükleyen vazgeçilmez işitsel ve görsel etkili bir mecra olmayı da
sürdürmektedir.
Televizyon reklamcının kullandığı imgeler ve mesajlar, ürünleri tüketen çok büyük sayıda
insanların beklentilerini, düşlerini ve bir dereceye kadar korkularını içermektedir. Televizyon
reklamlarının güçlü olmasının bir nedeni de televizyonun çalışma dışı bir zaman dilimine
egemen olmasıdır. Bir başka neden de, eğlencenin çok büyük izleyici kitlelerini çekecek şekilde
ayarlandığı ticari televizyonların yayılmasıdır.

8.4.1. Reklam Harcamaları (Medya Yatırımları) ve Türk TV Reklamcılığı
Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle hazırlanan rapora göre; 2014
yılının ilk 6 ayındaki Medya yatırımları 2.979 Milyon TL olarak gerçekleştiği
anlaşılmaktadır. Televizyon ilk sıradaki mecra olmayı sürdürmekle birlikte, en hızlı
büyüyen dijital mecralar oluşu da dikkat çekici bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yatırımların
%
52’sini
televizyon, % 19.40’ını basın,
arama motoru reklamları dâhil
%18.20’sini dijital, % 6.70’ini
açıkhava, % 2.20’sini radyo ve
%
1.10’unu
ise
sinema
reklamları
oluşturduğu
görülmektedir. Bununla birlikte,
bir önceki yıla göre sıralama
2014’te de aynın kalmıştır.

TV reklamcılığı Yakaladığı güçlü ekonomik büyümeden destek alarak, Türkiye’deki
reklamcılık sektörü, küresel finansal krizin başlangıcını takip eden 2009 yılındaki
çöküşün sonrasında birçok ülkeye kıyasla daha iyi bir toparlanma sergilemiştir. Türk
ekonomisi büyümesini sürdürürken, genel olarak reklamcılığın sağlam bir oran
üzerinden büyüyeceği öngörülmektedir. Günde beş saatten fazla TV izleyen genç bir
nüfusa sahip olan Türkiye’de, TV en önemli reklamcılık kanalı olmayı sürdürmektedir.
TV reklamcılığının toplam net gelirleri (hesap indirimleri, ajans komisyonu ve üretim
maliyetleri dikkate alındığında) 2008 yılındaki 907 milyon dolarlık değerden 2009’da
775 milyon dolara düşüş yaşadı, fakat hızlı bir toparlanma geçirerek 2013 yılında 1,56
milyar dolara ulaşacak şekilde hız kazandı. Bir görüşe göre; toplam değerin yıllık
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ortalama yüzde 7,8’lik büyüme oranıyla 2018’de 2,27 milyar doları bulacağını
öngörülmektedir. 6 bölgesel ve 224 yerel kanalın yanı sıra, Türkiye, reklamcılık
alanında rekabet eden 24 ulusal kanalla birlikte rekabetçi bir karasal TV sektörüne sahip
olduğu görülmektedir.

8.4.2. Televizyon İletişiminde Özel Bir Durum: “Hall Modeli”
Televizyon denildiğinde; Sutart Hall’ın geliştirdiği 1980 televizyon kodlama ve kodu
açma iki ayrı gösterge bilimsel süreç olarak kavramsallaştırılan bir modelden
bahsetmekte yarar vardır. Bu modelde televizyon programları gerçekçiliğin yansımaları
ya da çarpıtılmaları olarak değil, kodlanmış anlamlar dizisi, özgül estetik, siyasal, teknik
ve profesyonel ideolojilerin ürünü olarak anlaşılırlar. Program bir kez üretildiğinde
oldukça etkili ama belirsiz bir göstergeler yapısına bürünür. Program yapımcıları
izleyicileri belli anlamları “yeğleme” ye özendirmek için kodlamaya yönelik tüm beceri,
yetenek ve bilgilerini kullanabilirler ama kod açımı edilgin değil etkin bir süreç olduğu
için bu “yeğleme” kodlayıcıların iktidarının bir güvencesi değil, bir iktidar girişimidir.
Yani kod açımı sırasında izleyicinin pazarlığa oturacağı bir tekliftir. Ne var ki izleyiciler
ya da kod açıcılar etkin olmakla birlikte programı seçtikleri biçimde yorumlama
özgürlüğüne sahip değildirler. Hem mesaj, hem de kendi ideolojik dünyaları onları
sınırlamaktadır.

Şekil 7.3.: Televizyon ve İzleyici: Kim Kimi Yönlendiriyor?
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Televizyon izleyicisi, kendisine sunulan programı izlerken kod açma sürecinde
programı;
A. Ya yeğlenen anlamıyla, yani televizyon profesyonellerinin erkini kabul ederek
B. Ya bu erkin pazarlığını yaparak (yani anlamlı olduğu gibi kabul etmek yerine
anlamsal uzlaşmaya vararak )
C. Ya da yeğlenen anlama tümüyle ters karşıt anlam oluşturacak biçimde
olmak üzere toplam üç ayrı biçimde okuyabilir. Bu modele yönelik eleştiriler özellikle
modelin özsel kavramı olan “yeğlenen okuma” üzerine odaklanmaktadır.
Bu modelden de anlaşılacağı üzere televizyonun oldukça etkili bir mecra olduğu açıktır.
Bunun yanı sıra; yayıncılık ve özellikle televizyon reklamcılığı sanıldığının ötesinde
kişilerin objektif bilgi alma özgürlüğü üzerinde son derece olumsuz etkisi olabilen bir
enstrüman olarak da karşımıza çakmaktadır. Bu olumsuzluk; ağırlıklı olarak düşük
eğitim ve sosyallik seviyesindeki toplum kesimleri başta olmak üzere, yayıncı ve/veya
yayıncıyı kontrol eden odaklar tarafından kitlesel yönlendirici özelliğe sahip zaman
zaman tehlikeli stratejik bir mecra özelliğini koruyacaktır.

Bir farklı görüşe göre televizyon reklamlarının avantajları şunlardır:
1. Tüm reklam videosu içinde en esnek ve geniş ufuklu açabilen medya türüdür
birden çok duyuya seslenir bu araç kanalıyla ses görüntü hareket ve renk aynı
anda sunabilmektedir
2. Görme ve duyma aynı zamanda kişinin evinde çok rahat koşullarda parazit
etkiler olmaksızın gerçekleştirmektedir
3. Açıklama ve gösteri ürünleri için dikkat psikolojisine çok elverişlidir
4. Dört televizyon itibarını ve popüler bir araçtır
5. Coğrafi spesifik özellikle yerel televizyonların olduğu ülkelerde belirli
bölgelerde ve bunun gibi göre pazar bölümlemesine imkan sağlamaktadır.
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8.4.3. TV Reklamları Türleri
Televizyonda yayınlanan reklam türleri;
1. Reklam kuşağında yayınlanan reklamlar,
- Prime Time (PT)
- Off Prime Time (OPT)
2. Reklam kuşağı dışında (program içinde) yayınlanan reklamlar,
3. Bant Reklamlar
4. Sanal Reklamlar
5. Advertorial reklamlar olarak ayrılmaktadırlar.

Reklam Kuşağında Yayınlanan Reklamlar:
Bu tür reklamlar en bilindik olanlarıdır. TV kanalları tarafından genellikle dizi,
sinema, haber programı, belgesel, kadın/çocuk programları vb. gibi program
öncesi, içerisinde ve sonrasında başı ve sonu reklam kuşağı olduğu anlaşılır
şekilde yayınlanan reklamlardır. Yayın zamanı itibariyle ikiye ayrılırlar:

Prime Time (PT) Reklam Kuşağı:
TV izleyicisinin TV kanallarını en yoğun olarak izlediği saat 20:00 ila
01:00 arası zaman dilimine denk gelen kuşaktır.
Genel olarak bu zaman diliminde her TV kanalının izlenme oranı (kendi
kanalına düşen talep oranı itibariyle) yükseldiği görülmektedir. İlgili
kanalların rakipleri karşısında izlenme oranlarını (rating) arttırmak ve
dolayısıyla yüksek izlenme oranı orantısı sonucu aynı zamana gelen
reklam kuşağındaki birim reklam ücretlerin yükselterek karlılığa geçmek
için; stratejik program yönetimi sonucu algılanan değeri en yüksek
programların oynatıldığı kuşaktır.
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Off Prime Time (OPT) Reklam Kuşağı:
Yukarıda tanımlanan izleyicinin izleme oranının yüksek olduğu zaman
dilimi olan 20:00 – 01:00 dışında kalan kuşağı temsil etmektedir.
İzlenme oranları düşük olmakla birlikte, belirtilen saatlerde izleyici
kitlesinin (hedef tüketicisinin) de profili değişiklik gösterdiğinden dolayı
yine mesajın reklam yoluyla hedef tüketicisine ulaştırmada etkin bir
zaman dilimidir. Tahmin edileceği üzere reklam birim ücretleri PM’a
göre daha uygun olması farklı bir avantaj sağlamaktadır. Bu kuşakta
diğer kuşağa göre ağırlıklı olarak; sabah sohbetleri, haber özetleri, kadın
programları, çocuk programları, yemek ve gezi programları gibi
etkinlikler uygun ürün/hizmet gruplarının kendi hedef tüketicilerine
ulaşması için fırsatlar sunmaktadır.
Bununla birlikte etkin bir medya planlama için genellikle PM ve
OPM’nin birlikte uyum içerisinde kullanılması bir birimlik reklam
harcamasının geri dönüşünün verimliliği için en uygun yol olduğu
görülmektedir.

Kuşak Dışı (Program İçi) Reklamlar:
Bu tür reklamlar televizyon kanallarında başı ve sonu belirli reklam kuşakları
yerine muhtelif programların içerisine eklenmişlerdir. Tv izleyicileri arasında
“dizi arasında reklam mı, yoksa reklam arasında dizi mi” sorusunun hiçbir
zaman yanıtının bulunamadığı, reklam kuşaklarının ortalama bir izleyicinin
ciddi anlamda keyfini kaçıracak süre aşımları sonucu gelen kanuni reklam kuşak
sınırlaması sonucu daha fazla gündeme gelmiştir. Televizyon kanalları ise;
reklam kuşak sürelerine ve sıklıklarına gelen bu kanuni yaptırım sonucu; ek
reklam süresi oluşturmak ve daha fazla kazanç sağlamak için program içlerine
“Bu Bir Reklamdır” ve benzeri etiketler koyarak bu tür reklamlara
yönelmişlerdir.
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Şekil 7.4.: Program içi (Reklam Kuşağı Dışı) Reklamlar - Çarkıfelek - Calgon

Bant Reklam:
Yayın sırasında genellikle reklam kuşağı dışında oynayan dizi, filim, sohbet ve
magazin programları ve benzerleri sırasında, ekranın alt, üst, sol, sağ
kenarlarında veya birden fazla kenar kombinasyonu kullanılmak suretiyle
animasyon veya statik görsel ağırlıklı çoğunlukla da ses kullanılmayan reklam
türüdür.

Şekil 7.5.: Bant Reklam Örneği – LASITLAX
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Sanal Reklam:
Oynatılan filim ve dizi ve benzeri programlarda ilgili ortamın çekimi sırasında
mevcut olmamakla birlikte, yayının akışını ve doğasını bozmayan, filimin son
hali üzerine dijital olarak monte edilen ürün, marka, logo ve ticari nitelik taşıyan
unsurların tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve özendirmek amaçlı olarak
kullanılmasıdır. Eğer ilgili filim ortamına dijital olarak konulan fiziki bir ürün
ise buna ürün yerleştirme denilmektedir.

Advertorial
Advertorial reklamlar; bir ürün ve hizmeti önceden hazırlanmış bir senaryo veya
kurguya göre hazırlanmış tanıtım elaman veya elamanlarının, katılımlı (stüdyo
ortamında izleyicilerin bulunduğu ve/veya telefonla katılımın sağlandığı vb.
gibi) veya izleyicisiz olarak ürün/hizmetin detaylarını anlattıkları, genellikle
uygulamalı olarak ürün/hizmetin fonksiyonlarını gösterdikleri tanıtım
programlarıdır.
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Şekil 7.6.: Advertorial Reklam Örneği - Nutricook

Advertorial’ler; normal kuşak reklamlarına göre çok daha uzun süreleri
kapsarlar. Reklam birim ücretlerinin yüksekliğinden dolayı; genellikle ya
izlenme oranlarının düşük olduğu zaman dilimlerinde ve/veya küçük, bölgesel
TV kanallarında yapıldığı görülmektedir.

8.5. Radyo Reklamcılığı
Geniş kitlelere hitap edebilmesi, yaygın
ve her yerde kullanılabilen bir
kullanılan bir araç olması radyoyu,
televizyon kadar olmasa bile önemli bir
reklam ortamı haline getirmiştir.
Reklam
gelirlerinin
giderek
yükselmesi, doğal olarak kanal sayısını
arttırmış ve bundan dolayı da
dinleyicilerin kanal atlama (zaping)
eğilimini tetiklemiştir.
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8.5.1. Radyo Reklamcılığı’nın Türkiye’deki Durumu
Radyo 2013 yılındaki toplam 184 milyon dolarlık gelirle birlikte Türkiye’deki radyo
yayıncılığı pazarı nispeten küçük olmasına rağmen, ülke çoğu pazarda etkileyici bir
büyüme göstermiştir. Türkiye’nin radyo reklamcılığı geliri, 2008 yılındaki
durgunluktan kötü şekilde etkilenmediği görülmektedir. 2009 yılındaki küçük bir
düşüşten sonra, yüzde 17’lik yıldan yıla büyümeyle radyo reklamcılığı geliri 2010
yılında güçlü sıçrama yaşamıştır.
Yıllık büyüme 2010 yılındaki
yüksek değere göre düşüş
göstermişse de, toplam radyo
geliri, yüzde 10,5 gibi etkileyici
yıllık büyüme oranıyla 2018
yılında 128 milyon dolara
ulaşmak üzere tahmin dönemi
sürecince büyümeyi sürdüreceği
öngörülmektedir.
Türkiye’de
kamu radyosu lisans ücretleri,
2013 yılındaki toplam radyo
gelirinin yüzde 58’ini oluşturmuş ve bu ücretler, tahmin dönemi boyunca toplam radyo
gelirinin çoğunluğunu oluşturmaya devam edeceği düşünülmektedir. Hatta 2018 yılında
yüzde 7,5 yıllık birleşik büyüme oranıyla 152 milyon dolara ulaşacağı beklenilmektedir.
Buna karşın, kamu radyosu lisans ücretlerinin, radyo reklamcılığı gelirine göre daha
düşük bir yıllık birleşik büyüme oranı üzerinden büyüyeceği tahmin edilirken, bu
ücretlerin toplam radyo gelirleri içindeki oranı, 2018 yılında yüzde 54’ü bularak çok az
düşüş yaşayacağı beklenilmektedir.
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Şekil 8.1.: Tüketici Medyası Sınıflarının Avantajları ve Dezavantajları

8.6. İnternet Reklamcılığı
İnternet reklamcılığı ile diğer ortamlardaki reklamlarda olduğu gibi, satıcı ve alıcı arasındaki
işlemleri etkilemek için bilgilerin yayılmasına çalışılmaktadır. Ancak internet reklamcılığı,
tüketicinin reklam verenle çift yönlü
iletişim içerisinde olması sağlaması
nedeniyle
diğer
reklamlardan
farklılaşmaktadır. Tüketiciler internet
reklamcılığı ile daha fazla bilgi
ulaşabilir, bir sonraki basamağı geçip
online
satın
alma
işlemini
gerçekleştirilmektedir. İletişimin çift
yönlü ve kişiye özel olmasının bir
göstergesi olarak internet reklamları,
reklam verene kesin bir hedef kitleyi
belirleme hatta içerisinde bir kişiyle bile
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ulaşma fırsatını verirken, reklamın hedeflenen her bir kullanıcının ilgi ve beklentilerine uygun
olarak tasarlanmasına da imkan tanımaktadır.

İnternet Reklamcılığı’nın Türkiye’deki Durumu:
İnternet reklamcılığı Orta ve
Doğu
Avrupa’da
Rusya’dan sonra ikinci en
büyük internet reklamcılığı
pazarına sahip Türkiye’de
2013 yılında 740 milyon
dolar
düzeyinde
olan
internet
reklamcılığı
gelirinin yıllık ortalama
yüzde
12,5
oranında
büyüyerek 2018’de 1,33
milyar dolar düzeyine
yükseleceği
tahmin
edilmektedir. Türkiye’deki online pazar büyümek için ciddi bir potansiyele sahiptir.
Geniş bant yaygınlık oranı ise hala yüzde 41 düzeyinde. Bu oran Orta ve Doğu
Avrupa’daki en düşük seviyeyi oluşturduğu görülmektedir. Türk internet reklamcılığı
pazarında uluslararası markalar hakim olmakla birlikte, Türkiye’deki en popüler marka
olan Facebook, 29 milyon üyesi ile Türkiye’yi sosyal ağ sitesinin en büyük Avrupa
pazarlarından birini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bu sosyal ağ sitesinin, aylık 17
milyon video görüntüleyicisi ile online videolar için en tercih edilen kanal
konumundadır. Türkiye gelişmiş bir mobil reklam pazarıdır ve 2013’te 33 milyon dolar
olan mobil internet reklamı gelirinin 2018’de 94 milyon dolar düzeyine ulaşacağı
öngörülmektedir. Pazar küçük olmakla birlikte 2013 yılında toplam internet reklamcılığı
geliri içindeki payı % 4 ile pek çok Batı Avrupa pazarı ile kıyaslanabilir konumdadır.
Diğer gelişmekte olan pazarlarda da olduğu gibi düşük sabit geniş bant yaygınlığı ve
Türkiye’deki pek çok kullanıcının internete mobil olarak erişmesi mobil reklamcılık
pazarında güçlü bir büyümeye yol açacağı beklenilmektedir.

8.6.1. İnternet Reklam Türleri
İnternetin dünya üzerindeki kullanıcı sayısı, dijital tasarımcı fikirlerin her geçen gün
daha da tüketici odaklı oluşu ve rekabeti sonucu internet üzerinde bir çok uygulama
geliştirme fırsatı vermektedir. Konuya internet reklamları açısından bakıldığında ise
aşağıdaki türleri mevcuttur:
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1. Arama motoru Reklamları
2. Banner Reklamları
3. Açılır Kutular (Pop-Up )
4. Zengin Medya
5. İçerik Sponsorlukları
6. Ekran Kenarları
7. Ekran Koruyucuları ve Duvar Kağıtları
8. Satış Ortağı (Affiliate) Programları
9. Advertorials Modeli
10. Gösterim Sayısına Göre Reklamlar
11. Ardışık Pencereler

Arama Motoru Reklamları:
İnternetin devasa boyutlardaki hacmi, zamanın kısıtlı olması sonucu istenene
anında ulaşılma ihtiyaç ve alışkanlığı arama motorlarını vazgeçilmez araçlar
olarak gündemde tutmaktadır. Bu kadar değerli araçların tüketiciye kar amacı
gütmemen bir hizmet sunması düşünülemeyecektir. Verilen hizmetin bedeli
doğrudan tüketiciden alınmamakla birlikte, firma ve markalar için inanılmaz
nokta atışı sağlayan reklam fırsatları sunmaktadırlar. Bir çok çeşidi olmakla
birlikte, genellikle aranan kelimenin, kavramın ürünün, markanın ve benzerinin
algoritmik olarak en yakın kavramın (ürün, marka, firma, hizmet.. ) reklam
olarak arama listesinin en üstünde çıkarıldığı bir reklam türüdür. Reklamın
veriliş şekli, süresi, tıklanma adedi vb. benzer fiyatlandırma kriterlerine göre
sunmaktadırlar.

Banner Reklamları:
Web siteleri içerisine yerleştirilen, görsel ve çoğunlukla hareketsiz özelliğiyle
bulunduğu konum itibariyle dikkat çekmeyi, amaçlayan, tıklandığı zaman
konulduğu yerden,
reklamı veren siteye kullanıcıyı yönlendiren tür
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reklamlardır. Ücretlendirilmesi konulan sitenin değeri ve banner’in piksel
sayısına göre oluşturulur.

Açılır Kutular (Pop-Up ):
İnternet üzerinde yeni bir sayfaya giriş yapıldığında, kendiliğinden ekran
üzerinde açılan, sayfa yukarı aşağı oynatıldığında sayfa içerisinde kalarak
eşgüdümlü hareket eden, tüketicinin gözünde daha uzun süre kalması amaçlanan
açılır kutular içerinde yer alan reklamlardır. Sektörde aşırı derecede bol
kullanılmış olduğundan, ürün/hizmete yakınlık sağlaması beklenirken, yanlış
kullanıldığında tüketici açısından en sevimsiz ve itici gelebilen internet reklam
türüdür.

Zengin Medya:
Site ziyaretçisinin dikkatini çekmeye yönelik olarak kurgulanan hareketli resim,
filim, hareketli obje ve benzeri tarzda kurgulanmış, tüketiciyle etkileşime girerek
gerek konulduğu sitede gerek tıklanması sonucu reklam veren siteye
yönlendiren, türüne sağa, sola, yukarı aşağı hareketli veya genişleyebilen
özelliklere sahip bir internet reklam türüdür.

İçerik Sponsorlukları:
Satış mesajlarını doğrudan almak yerine ürün özellikleriyle tüketici arasında bağ
kurarak markayı tanıtma amaçlı gerçekleştirilmektedir. Reklam veren belli bir
süre için internette bellei bir alan satın alır. Bu alanda ürün yada hizmeti
tanıtmak, hedef kitlesine istenilen mesajı aktarmada özel kurgulanmış içerikleri
yayınlar.

Ekran Kenarları:
Ziyaret edilen internet sayfalarının, ana kullanıma ayrılmış orta bölümünün
dışında kalan sol, sağ sütun, üst ve alt kenarlar olmak üzere ekranı çevreleyen
kısmın reklam alanı olarak ayrılmasıdır.
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Ekran Koruyucuları ve Duvar Kağıtları:
Genellikle bilgisayar işletim sistemin bir parçası olarak menüde mevcut olan
ekran koruyucuları ve duvar kağıtları, bilgisayarı kullanmadığımız zaman veya
kullanım sırasında kendimize daha iyi bir görsellik ve renk uyumu veya farklı
duygular hissettirmek istediğimiz zaman tercih ettiğimiz görsellerdir. Ama
firmalar, bu popüler ve bilgisayar açıldığında tüketici ile aracısız olarak karşı
karşıya olan bu mecranın önemini ve iletişimde ki pazar potansiyelini görerek
yeni ve markalarını, ürünlerini, hizmetlerini tanıtan içerikler, resimler, sloganlar
ve mesajlar ile donatarak tüketicinin ücretsiz kullanımına sunmaktadırlar.

Satış Ortağı (Affiliate) Programları:
Genellikle büyük ölçekli ve marka değeri olan e-pazarlama sitelerinin, pazarın
farklı dilimlerindeki hedef tüketicilere ulaşmak için, daha küçük fakat konuları
itibariyle takipçi/ziyaretçi potansiyeli bulunan sitelere verdikleri reklam türüdür.
Buradaki ticari amaç; büyük ölçekli e-pazarlama sitesinin reklamı, küçük
sitelerin uzmanlıkları çerçevesince yapılırken, tıklanıp ana siteye yönlendirilen
müşterilerin yaptığı alış/verişlerden küçük siteye komisyon verme temeline
dayanmaktadır.
Advertorials:
Ürün-hizmetle ilgili bir yazı yada yorumunun reklamla bütünleştirilerek
gerçekleştirilen bir internet türüdür. Örneğin, kitap tanıtımı yapan sayfalarda yer
alan bilgiler, belirle bir yayın evinden yada kitap evleinden alınarak
düzenlenmektedir. En önemli özelliği haber yada bir köşe yazısıymış gibi
görünmesidir. Ancak uygulamanın aslında reklam olduğu ilgi yazının başında
yada sonunda genellikle belirtilmektedir.

Gösterim Sayısına Göre Reklamlar:
Sayfayı ziyaret edenin demografik durumu (cinsiyet, …), daha önce ilgilendiği
ürün-hizmet/ilgi alanları ve benzeri tanımlayıcı unsurlara göre, kendisine
gösterilen reklamlardır. Bu reklamlar, reklam verenden gösterildiği kadar
ücretlendirmeye tabi tutulur. Gösterilme miktarı ve kimlere gösterilmesi
gerektiğini reklam veren belirler.
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Ardışık Pencereler:
Bir web sayfası ziyaret edildiğinde, genellikle istem dışı olarak kendiliğinden
açılan pencereler ve reklam mesajlarını içeren kutuların, farklı kombinasyonlar
halinde ziyaretçinin dikkatini çekmek amacıyla açılmasını ifade etmektedir.
Ortalama sayfa ziyaretçileri tarafından fazla sevimli bulunmayan bir reklam
yöntemidir.

Şekil 8.2.: Tüketici Medyası Sınıflarının Avantajları ve Dezavantajları (Devamı)
KAYNAK: Jack Z. Sissors, Roger B. Baron; Medya Planı Nasıl Hazırlanır?, Mediacat,
Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., Şubat 2010, s: 272-275
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8.7. Dış Mekan (Açık Hava) Reklamcılığı
Açık hava reklamları ulusal düzeyde kullanımı bağlı olduğundan açık hava reklamları güçlü
markalar dışında çoğu kez yerel bazda kullanılan bir ortam özelliği taşır. Reklamın karakteri
gereği açık, anlaşılır ve kalıcı mesajlar kullanır ve bu nedenle ayrıntılı bilgi vermek mümkün
olmaz. Açık havada yapılan reklamların bir dezavantajı iklim koşullarını etkilenebilir olması
iken, bir diğerinin de afişlerinin tahripkar davranışlar nedeniyle yırtılması ve zarar görmesi
olduğu belirtilmektedir.

8.7.1. Açıkhava Reklamcılığı Türleri
Açık hava reklamcılığında hangi türün kullanılacağı sorusu dikkatli bir şekilde analiz
edilmesi gereken bir sorundur. Farklı bir ifadeyle hangi türün seçileceği; hedef
tüketicinin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri, yaşadığı ve çalıştığı yerin
konumu, seyahat güzergâhları, eğilimleri, mal/hizmetin özellikleri, verilme istenen imaj
ve konumlandırma isteği, yapılan kampanyanın amaçları vb. gibi birçok husus dikkate
alınmalıdır.

Aşağıda Açıkhava Reklamcılar Derneği’nin (ARED) yapmış olduğu tasnif ve tanımlar
yer almaktadır. Tasarımcı bir fikri iye ve etkin bir şekilde yansıtabilmek için, Açıkhava
reklam türlerini incelemekte yarar vardır.

Üç Boyutlu Reklamlar:
Gerçek bir cisim ya da şeklin kopyalanması ile oluşturulmuş ve bir reklam gereci
olarak kullanılan üç boyutlu bir röproduksiyon anlamına gelir. Röproduksiyon,
ölçek olarak büyütülmüş, minyatürize edilmiş veya aynı boyutta olabilir, bir
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binaya takılmış veya binanın bir parçası olarak inşa edilmiş olabilir.
Röproduksiyon, kendi başına durabilir veya pilonlar gibi kendi başına durabilen
panoların bir parçasını oluşturabilir.

A Tabelalar
Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarından iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde
“A” formatında birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.

Akaryakıt İstasyonları
Motorlu araçlar için benzin ve türevlerinin satışının yapıldığı, tanıtım ve reklam
uygulamalarında totem, kanopi reklam panoları, yönlendirme panoları vb.gibi
reklam elemanlarının bir arada kullanıldığı işletmelerdir.

ATM Kabini Reklam Uygulamaları
Bankaların otomatik para çekme makinalarının yer aldığı kabinlere yönelik
reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

Banner:
Hafif kumaş veya benzeri vinil branda malzemeden yapılmış; direk, bina ya da
sabit çerçevelere uçlarından geçici olarak monte edilmiş reklam elemanlarıdır.

Bayrak/Flama
Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri
veya hizmet kurumlarının resmi / kurumsal tasarımlarını taşıyan öğelerdir.

243

Benzin İstasyonları
Motorlu araçlar için benzin ve türevlerinin satışının yapıldığı, tanıtım ve reklam
uygulamalarında totem, kanopi reklam panoları, yönlendirme panoları vb.gibi
reklam elemanlarının bir arada kullanıldığı işletmelerdir.

Bez / PVC Afiş
Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, hafif ve geçici
kullanıma uygun tanıtım ve reklam elemanlarıdır.

Billboard / Bigboard / Megaboard
Bilboardlar reklam alanı 4,5 m2’den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam /
tanıtım üniteleridir. Reklam alanları daha da büyük olanları bigboard veya
megaboard olarak adlandırılırlar.

Bina Giydirme Uygulamaları:
Bina sağır duvarları, cephe kaplamaları, cam yüzeyleri ve vitrinlerine yapılan
reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

Bunting Sign:
Genellikle açılış ve kutlamalar sebebi ile bayrak, flama vb. gibi dekoratif reklam
ürünlerinin bir arada çok miktarda kullanılması ile oluşturulan reklam
elemanlarıdır.
Cam Grafikleri:
Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt cam
yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam
tabelalarıdır.
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Çatı Reklamları
Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte
edilen ve bulunduğu binanın mimari yapısına uygun şekilde tasarlanmış reklam
/ tanıtım panolarıdır.

Çatı üstü Reklam Panoları:
Bina ve benzeri yapıların mimari yapısından bağımsız olacak şekilde, bina çatı
ya da üst korkuluk duvarı seviyesinden daha yukarıya monte edilen reklam /
tanıtım panolarıdır.

Çift taraflı Panolar:
Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam / tanıtım panolarıdır.

Çok Yüzlü Panolar:
Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam / tanıtım panolarıdır.

Duvar / Alın Reklamları
Bina veya benzer yapıların dış cephelerinde yer alan herhangi bir duvarına, bina
cephesine paralel ya da dik (çıkıntılı) olacak şekilde takılmış reklam / tanıtım
panolarıdır.

Gölge, Tente:
Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir tanıtım
ya da reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve / veya pencerelerinden
çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş kanvas, kumaş vb. gibi
malzemelerden yapılan ve tente olarak ta adlandırılan ünitelerdir.
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Hareketli Yanıp Sönebilen Reklamlar:
Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp
sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan
reklamlardır.

Işıklı Panolar – Levhalar / Tabelalar:
Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb harici ışık kaynakları
kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan floresan,
neon, led vb. gibi aydınlatma elemanları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam
panolarıdır.

İsim – Unvan Panoları :
Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve
yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklam levhalarıdır.

Kabinli Reklam Panoları:
Reklamın sergilenmesi için bir duvara sabitlenmiş ve saydam yüzeyli,
kilitlenebilir teşhir üniteleridir.

Kanopi Alın Reklamları
Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş
kanopilerin cepheden görünen yüzeylerine takılmış reklam / tanıtım panolarıdır.

KIOSK
Üzerinde dokunmatik ekran ve / veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre
tasarlanabilen taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri
kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket vb kamuya açık alanlarda reklam ve
tanıtım aracı olarak kullanılabilen ürünlerdir.
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Köpük Reklamlar:
Strofor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan
dekoratif reklam ve tanıtım elemanlarıdır.

Kule Reklamları:
Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklam konulması için özel olarak
tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklam / tanıtım panolarıdır.

Kutu Harfler:
Ayrı ayrı monte edilebilen harf veya sayılardan oluşan reklam / tanıtım
üniteleridir.

Led Ekranlı Reklamlar:
Dekoratif ışık yayn
uygulamalarıdır.

diyod

kullanılarak

yapılan

reklam

ve

tanıtım

Meslek ve/veya İsim Levhası /Tabelası
Bir binada faaliyet gösteren doktor, avukat vb. gibi serbest meslek bürolarını ve
benzer işletmeleri belirten levhalardır.

Neon Reklamlar:
Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

Otobüs Durağı Reklamları
Durakta bulunan paneller üzerinde teşhir edilen ve muhtelif baskı teknikleri
kullanılarak oluşturulan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.
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Pencere Reklamları
Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş ya da direkt cam yüzeylerin
boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarıdır.

Pilon / Totem / Highrise:
Bir veya daha fazla destekleyici ayak ya da direkle binadan bağımsız -genelde
yakınında- bir alanda yere sabitlenmiş, yüksek reklam / tanıtım panolarıdır.

Pster / Panel Reklamları:
Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir üniteleridir.
Raket / CLP:
Billboardlardan daha küçük reklam alanlarına sahip, üçüncü şahısların reklam
ve tanıtım alanları için çoğunlukla kaldırım vb yerler üzerinde oluşturulmuş kısa
ayaklı reklam ve tanıtım üniteleridir.

Sağır Duvar ve Cephe Reklamları:
Yapıların sağır duvarlarına konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve
vinil ve boya ile gerçekleştirilen ilan ve reklamlardır.

Sandwich Board Sign:
İşletme, ürün, promosyon, servis ya da diğer ticari ve toplumsal faaliyetlerin
reklamının yapılması veya tanıtılması için geçitlerde veya diğer kamuya açık
alanlarda sergilenen portatif, kendi başına durabilen tabelalardır.

Stand / Display / P.O.P :
Ürün sunumu / teşhiri / sergilenmesi için tasarlanan reklam ve tanıtım
ürünleridir.
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Şehir Mobilyaları Reklamları:
Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb sabit şehir mobilyalarının
üzerine uygulanan reklam ve tanıtımlardır.

Taşıt Giydirme Uygulamaları:
Binek ve ticari oto, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb araçlar üzerine
yapılan dış cepheden bakıldığında imaj/baskı görülürken iç cepheden dışarıya
bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana getirmeyen muhtelif baskı ve folyo
uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam uygulamalarıdır.

V Tabelalar:
Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak
şekilde “V” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır.

Vinil Reklamlar:
Sağır bina cepheleri ile metruk ve inşaat halindeki binaların üzerine uygulanan
perdelerdir.

Yer Grafikleri:
Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb)
özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım
uygulamalarıdır.

Yere Monte Reklam Panoları:
Bir ya da daha fazla ayak, direk vb ile yere (zemine) sabitlenmiş, bina ve benzer
yapılardan destek almayan bağımsız reklam / tanıtım panolarıdır.
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Yönlendirme Panosu / Levhası / Tabelası:
Araçlara ya da yayalara yol gösteren ve yönlendiren tabelalardır.

Zeplin ve Balon Reklamları:
Zeplin ve balon üzerine yapılan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır.

8.7.2. Dış Mekan (Açık Hava) Reklamcılığı’nın Türkiye’deki Durumu
Türkiye’deki dış mekân reklamcılığı pazarı, 2009’a göre yüzde 86 artış yakalayarak,
2013 yılında 198 milyon dolar gelir elde etmiştir. Bu pazar için, yıllık ortalama yüzde
8,4 büyüme oranı ile 2018’de 295 milyon dolar gelire ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
Fiziki dış mekan reklamcılıktan dijital ev dışı reklamcılığa bir geçiş yaşanacağı tahmin
edilmekle birlikte, dijital ev dışı reklamcılığın yıllık ortalama yüzde 38,9 büyüme ile
2018’de 121 milyon doları bulacağı ve pazarın yüzde 40’ından fazlasına sahip olacağı
öngörülmektedir. Türkiye’deki İstanbul Atatürk ve Bodrum gibi hava alanlarında 138inç boyutunda büyük video duvarı ekranları yapıldığı bilinmektedir. Bu ekranlar bir
yılda 60 milyondan fazla yolcu tarafından izlenilmektedir. Bu ekranlarda gösterilen
içerik, bankaların, bakanlıkların ve moda markalarının reklamlarını paylaşmaktadır. Şu
anda birçok reklam, Türkiye’deki hedef kitlelerine ulaşmak için reklamcılar açısından
popüler bir yöntem haline gelen dijital levhalarla konuma özel olarak yürütüldüğü
görülmektedir. Marka mesajı ve dijital içerik, metro istasyonlarında tüketicilere
trenlerini beklerken sunulabilmektedirler. Şarküteriler ve fırınlar gibi alanlarda tanıtım
içeriği sunan 500’den fazla ekranı mağazalarında tüketicilerle buluşturan iki öncü
zincirle birlikte, dijital işaretler Türkiye’deki süpermarketlerde önemli bir unsur haline
gelmektedir. Türkiye’deki alışveriş merkezleri şu anda, hem bilgi hem de reklam
paylaşan yol-gösterici kioskları bünyesinde bulundurmaktadır.

8.8. Taşıt Reklamları
Hususi otomobil, minibüs, otobüs, kapalı ve açık kasa kamyonet/kamyon, ticari plakalı taksiler,
minibüs ve otobüsler, tramvay, hızlı metro, tren ve benzeri taşıt araçlarına dolaştığı güzergah
ve karşılaştığı insan sayısı da dikkate alınarak kullanılması yaygın reklam türüdür.
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Trafikteki görünürlük oranı yüksek, dikkat çekici ve belirli güzergahları kullananlar için
tekrar edici özelliği olan, diğer mecralara göre kısmen ucuz bir alternatif olması sıfatıyla
tercih edilirler.
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Uygulamalar

SOSYAL MEDYA REKLAM MECRASI MIDIR?
Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan General Motors (GM) iki hafta kadar
önce pazarlama iletişimi planlarına bundan böyle Facebook’u dahil etmeyeceğini ve bu
platformda reklam yapmayacağını açıkladı.
Dünyanın en büyük reklam verenlerinden biri milyonlarca tüketicinin bulunduğu bir ortamı,
pazarlama iletişim için neden kullanmaktan vaz geçer? Bu sorunun cevabı sosyal medyanın
ne kadar uygun bir reklam mecrası olduğunda gizli.
Başta Facebook olmak üzere Twitter, Tumblr, LinkedIn, Pininterest ve benzeri pek çok
platform, İngilizce “social media” teriminden hareketle sosyal medya olarak tanımlanıyor.
Andreas Kaplan ve Michael Haenlein günümüzün belki de en popüler kavramı “sosyal
medya”yı şöyle tarif ediyor: “... [ikinci nesil İnternet’in] ideolojik ve teknolojik temelleri
üzerine inşa edilmiş; kullanıcının içerik üretmesine ve diğer kullanıcılarla paylaşmasına
imkan sağlayan İnternet bazlı uygulamalar.”
Bu tanım içerisinde sosyal medyanın reklam mecrası olarak uygunluğunu sorgulamamıza
neden olan bir tespit var: kullanıcının içerik üretmesi.
Media Behavior Institute pazarlama direktörü Mike Bloxham, Advertising Age dergisinde
yayınlanan makalesinde, sosyal medyayı bildiğimiz diğer tüm mecralardan farklı kılan
özelliğin, kullanıcı tarafından üretilen içerik olduğuna dikkat çekiyor.
Facebook’taki sayfamızda veya Twitter’daki akışımızdaki her şey, oraya biz koyduğumuz
veya çevremizdeki kişi veya markalara paylaşma, yorum yazma, beğenme izni verdiğimiz
için oradalar.
Beğenmediğimiz içeriği veya kişiyi/markayı sayfamızdan, zaman akışımızdan çıkarmak
bizim elimizde. Dolayısıyla sayfanın içerik kontrolü tamamen kullanıcının inisiyatifinde.
Bunun tek istisnası; örneğin, Facebook sayfasının sağ tarafında yer alan reklamlar.
Hayatımızdaki diğer tüm mecralarda ise içerik başkaları tarafından üretiliyor. Bu içeriği
tüketirken, içerikle beraber önümüze gelen reklama maruz kalmak o mecra için ödediğimiz
bir bedel kabul edilebilir. Yani bir anlamda başkalarının ürettiği içeriği satın alıyoruz.
Bloxham’ın tespitine göre, “benim sayfam”dan oluşan sosyal medyanın diğer geleneksel
mecralara oranla, içeriğin kullanıcı tarafından üretilmesinden kaynaklanan hem avantaj hem
dezavantajlar var.
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En önemli avantaj, kontrolün ve sahipliğin kullanıcıda olmasının mecra tüketimini artırması.
Onun içindir ki bugün milyonlarca insan sosyal medyayı kullanıyor.
Dezavantaj ise sosyal medyanın, ilanın veya reklam filminin tüketicinin rızası dışında önüne
gelmesi ilkesi üzerine kurulu geleneksel reklam modeline uygun olmaması.
Bloxham, sosyal medyanın önce ve öncelikle reklam değil bir iletişim mecrası olduğunun
kabul edilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak ondan sonra kişiler arası iletişimin ilkeleri
marka iletişimi için kullanılabilir.
Markaların Facebook ve diğer sosyal medya platformlarından değer sağlayabilmeleri ancak
hedef kitlelerinin ilgi alanındaki içerik ve konularla kuracakları bağdan destek alacak ticari
iletişim araçları ile mümkün olabilir.
Associated Press (AP) ve CNBC tarafından gerçekleştirilen Mayıs 2012 tarihli araştırma
Bloxham’ın görüşlerini destekler nitelikte sonuçlar veriyor. Bu araştırmaya göre ABD’de
kullanıcıların yüzde 83’ünün Facebook sayfalarındaki reklamları tıklama oranı “çok nadir”
ve “hiçbir zaman” aralığında.
Facebook kullanıcılarının reklamlardan bu kadar uzak durmalarının bir nedeni de
reklamverenin amacı ile kullanıcının ilgisi arasındaki kopukluktan kaynaklanıyor. Sosyal
medya eğitim şirketi Socail Fresh tarafından yapılan Mart 2012 tarihli araştırmaya göre
ABD’de reklamverenlerin yüzde 61’i Facebook’u bilinirlik artırmak için kullanıyor. Bu
arada yüzde 44 gibi büyük bir oranda diyalog yaratmayı amaçlayan reklamveren var.
Facebook reklamvereni için bir diğer konu ise ölçümleme yöntemi. eMarketer sitesinin
haberine göre, kullanıcıları reklamı tıklayarak kendi sayfalarına yönlendirmeye çalışan
reklamverenler başarılı olamıyor. Kullanıcılar Facebook ortamını tek ederek başka yere
yönlenmeyi tercih etmiyorlar.
Kaynak: Gürül Öğüt, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/gurul_ogut/sosyal_medya_reklam_mecrasi_midir1089281, Erişim Tarihi: 16.08.2015.
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Uygulama Soruları
1. Size göre sosyal medya bir reklam mecrası mıdır?
2. İçeriğin kullanıcı tarafından üretilmesi, sosyal medyanın reklam mecrası özelliğini
nasıl etkiler?
3. Sosyal medyanın reklam kararlarına etkisi neler olabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklamların yayınlanmasında ve mesajların tüketiciye ulaştırılmasında
kullanılan ve reklam planlaması için önemli stratejik unsur olan reklam mecralarından Gazete,
Dergiler ve Televizyonlar, önemi ve kapsamı açısından detaylıca incelenmiştir.
Gazetelerde genel olarak dört farklı reklamın bulunduğunu söylemek mümkündür.
Bunlar; 1. Teşhir (display) reklamlar, 2. Seri ilanlar, 3. Kamu duyuruları, 4. İlavelerdir.
Dergiler; genellikle haftalık, iki haftalık aylık periyotlarla çıkan renkli bol resim ve
görselli, dayanıklılık süresi daha uzun olduğu için ortak okunma oranının ve reklamla
karşılaşma ihtimalinin ve dergi okurları ve eğilimleri de dikkate alındığında, reklamlarının
hedef tüketicisi ile buluşma ihtimalinin daha kuvvetli olduğu yayın ortamlarıdır. Dört renkli
dergi reklamları, siyah beyazdan bir misli daha çok oranda okunmakta ve daha iyi
hatırlanmaktadır.
Televizyon kullanılmaya başlandığından bu günü kadar gerek her tür özel istek ve
ihtiyacı karşılayacak ticari kanal sayısının artması, gerekse de hedef izleyicinin gelişen
eğilimlerini yönlendirme, takip etme ve öngörme sonucu oluşturduğu dinamik ve
farklılaştırılmış içerik sayesinde kitleleri peşinden sürükleyen vazgeçilmez işitsel ve görsel
etkili bir mecra olmayı da sürdürmektedir. Televizyon reklamcının kullandığı imgeler ve
mesajlar, ürünleri tüketen çok büyük sayıda insanların beklentilerini, düşlerini ve bir dereceye
kadar korkularını içermektedir. Televizyonda yayınlanan reklam türleri; 1. Reklam kuşağında
yayınlanan reklamlar (Prime Time (PT), Off Prime Time (OPT)), 2. Reklam kuşağı dışında
(program içinde) yayınlanan reklamlar, 3. Bant Reklamlar, 4. Sanal Reklamlar ve 5.
Advertorial reklamlar olarak ayrılmaktadırlar.
Ayrıca bu bölümde reklamların yayınlanmasında ve mesajların tüketiciye
ulaştırılmasında kullanılan ve reklam planlaması için önemli stratejik unsur olan reklam
mecralarından Radyo, İnternet ve Açık Hava ortamları, önemi ve kapsamı açısından detaylıca
incelenmiştir.
Geniş kitlelere hitap edebilmesi, yaygın ve her yerde kullanılabilen bir kullanılan bir
araç olması radyoyu, televizyon kadar olmasa bile önemli bir reklam ortamı haline getirmiştir.
Türkiye’deki radyo yayıncılığı pazarı nispeten küçük olmasına rağmen, çoğu pazarda etkileyici
bir büyüme göstermektedir.
İnternet reklamcılığı ile diğer ortamlardaki reklamlarda olduğu gibi, satıcı ve alıcı
arasındaki işlemleri etkilemek için bilgilerin yayılmasına çalışılmaktadır. Tüketiciler internet
reklamcılığı ile daha fazla bilgi ulaşabilir, bir sonraki basamağı geçip online satın alma işlemini
gerçekleştirilmektedir. İletişimin çift yönlü ve kişiye özel olmasının bir göstergesi olarak
internet reklamları, reklam verene kesin bir hedef kitleyi belirleme hatta içerisinde bir kişiyle
bile ulaşma fırsatını verirken, reklamın hedeflenen her bir kullanıcının ilgi ve beklentilerine
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uygun olarak tasarlanmasına da imkan tanımaktadır. İnternet reklamlarının türleri arasında şu
başlıklar yer almaktadır: 1. Arama motoru Reklamları, 2. Banner Reklamları, 3. Açılır Kutular
(Pop-Up ), 4. Zengin Medya, 5. İçerik Sponsorlukları, 6. Ekran Kenarları, 7. Ekran
Koruyucuları ve Duvar Kağıtları, 8. Satış Ortağı (Affiliate) Programları, 9. Advertorials
Modeli, 10. Gösterim Sayısına Göre Reklamlar, 11. Ardışık Pencereler.
Açık hava reklamları ulusal düzeyde kullanımı bağlı olduğundan açık hava reklamları
güçlü markalar dışında çoğu kez yerel bazda kullanılan bir ortam özelliği taşır. Reklamın
karakteri gereği açık, anlaşılır ve kalıcı mesajlar kullanır ve bu nedenle ayrıntılı bilgi vermek
mümkün olmaz.
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Bölüm Soruları
1. I. Elden ele izleyici kitlesi

II. Yerel vurgu
III. Seçicilik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamların dergilerdeki kullanım
nedenlerindendir?
a) Yalnız III
b) I ve III
c) II ve III
d) I ve II
e) I, II ve III

2. I. Birden çok duyuya seslenen bu araç kanalıyla; ses, görüntü, hareket ve renk aynı anda

sunulabilmektedir.
II. Dikkat psikolojisine elverişlidir.
III. Popüler bir araçtır.
Yukarıdakilerden hangisi
avantajlarındandır?
a) Yalnız III
b) Yalnız I
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

ya

da

hangileri

televizyon

reklamlarının

3. ________________ TV izleyicisinin TV kanallarını en yoğun olarak izlediği saat 20.00

ila 01.00 arası zaman dilimine denk gelen kuşaktır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Prime Time (PT) Reklam Kuşağı
b) Off Prime Time (OPT) Reklam Kuşağı
c) Kuşak Dışı (Program İçi) Reklamlar
d) Sanal Reklam
e) Bant Reklam
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4. ___________, oynatılan film ve dizi ve benzeri programlarda ilgili ortamın çekimi

sırasında mevcut olmamakla birlikte, yayının akışını ve doğasını bozmayan, filmin son
hali üzerine dijital olarak monte edilen ürün, marka, logo ve ticari nitelik taşıyan
unsurların tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve özendirmek amaçlı olarak kullanılan
reklamlardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Advertorial
b) Off Prime Time (OPT) Reklam
c) Kuşak Dışı (Program İçi) Reklamlar
d) Sanal Reklam
e) Bant Reklam
5. _______________, bir ürün ve hizmeti önceden hazırlanmış bir senaryo veya kurguya

göre hazırlanmış tanıtım elaman veya elamanlarının, katılımlı (stüdyo ortamında
izleyicilerin bulunduğu ve/veya telefonla katılımın sağlandığı vb. gibi) veya izleyicisiz
olarak ürün/hizmetin detaylarını anlattıkları, genellikle uygulamalı olarak
ürün/hizmetin fonksiyonlarını gösterdikleri tanıtım programlarıdır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Off Prime Time (OPT) Reklam
b) Kuşak Dışı (Program İçi) Reklamlar
c) Advertorial
d) Sanal Reklam
e) Bant Reklam

6. I. Yaz mevsiminde yüksek karşılama oranı

II. Özel türde hedef kitleye erişim
III. Düşük maliyetli pazarlama araştırması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklamların radyodaki kullanım
nedenlerindendir?
a) Yalnız II
b) I ve III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
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7. _______________, web siteleri içerisine yerleştirilen, görsel ve çoğunlukla hareketsiz

özelliğiyle bulunduğu konum itibariyle dikkat çekmeyi, amaçlayan, tıklandığı zaman
konulduğu yerden, reklamı veren siteye kullanıcıyı yönlendiren tür reklamlardır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Arama motoru reklamları
b) Banner reklamlar
c) Açılır kutular
d) İçerik sponsorlukları
e) Ekran kenarları

8. ______________, site ziyaretçisinin dikkatini çekmeye yönelik olarak kurgulanan

hareketli resim, film, hareketli obje ve benzeri tarzda kurgulanmış, tüketiciyle
etkileşime girerek gerek konulduğu sitede gerek tıklanması sonucu reklam veren siteye
yönlendiren, türüne sağa, sola, yukarı aşağı hareketli veya genişleyebilen özelliklere
sahip bir internet reklam türüdür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Arama motoru reklamları
b) Banner reklamlar
c) Açılır kutular
d) İçerik sponsorlukları
e) Zengin medya

9. ___________, ürün-hizmetle ilgili bir yazı ya da yorumunun reklamla bütünleştirilerek

gerçekleştirilen bir internet türüdür
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Advertorials
b) Banner reklamlar
c) Açılır kutular
d) Zengin medya
e) Satış Ortağı (Affiliate) Programları
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10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
b)
c)
d)
e)

Açıkhava reklamları yüksek maliyetli reklamlardır.
Taşıt reklamları ile metropollerde daha fazla kişiye ulaşma ihtimali mevcuttur.
Açık hava reklamları yaz mevsiminde yüksek görünürlük avantajı sağlar.
Taşıt reklamları basit ve sınırlı mesajlar vermek zorundadır.
Açık hava reklamları; tüketicinin ürün/hizmetin tanıtımıyla 24 saat
karşılaşmasına olanak tanır.

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)d, 5)c, 6)c, 7)b, 8)e, 9)a, 10)d
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9. REKLAM MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri
 AIDA Modeli
 NAIDAS Modeli
 DAGMAR Modeli
 Etkiler Hiyerarşisi Modeli
 Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
 Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
 Bilgi İşleme Modeli
 Belch & Belch Modeli
 Ehrenberg ATRN (Awareness, Trial, Reinforcement and
Nudging) Modeli
 Reklam Gridleri
 FCB Gridi (Izgarası)
 Rossiter & Percy Matrisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Reklam modellerinden hangi amaçla yararlanılmaktadır?
2. AIDA modeli nedir? Reklamcılık açısından önemini açıklayınız.
3. Geleneksel Etki Hiyerarşisi modellerini sıralayınız. Farklılıklarını irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Geleneksel Etki Hiyerarşisi
Geleneksel Etki Hiyerarşisi modellerini ve
reklamcılıktaki önemini
Modelleri
açıklayabilmek

Reklam Gridleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Konu ile ilgili okuma ve
araştırma yapmak vasıtasıyla
elde edilir.

İlgili kavramlar, süreçler ve
Reklam Gridlerinin
çeşitli örnekler hakkında
kapsamını ve reklamcılıktaki araştırma ve tartışma yolu ile
önemini açıklayabilmek
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar












AIDA Modeli
NAIDAS Modeli
DAGMAR Modeli
Etkiler Hiyerarşisi Modeli
Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
Bilgi İşleme Modeli
Belch & Belch Modeli
Ehrenberg ATRN (Awareness, Trial, Reinforcement and
Nudging) Modeli
FCB Gridi (Izgarası)
Rossiter & Percy Matrisi
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Giriş
Günümüzde kullanılmakta olan birçok reklam modeli vardır. Zamanla daha ön plana
çıkan tüketicinin, değişen ve gelişen davranışlarının önem kazanmasıyla birlikte reklamın
tüketici tutumlarına yönelik etkileri üzerinde farklı modeller ortaya çıkmıştır. Geliştirilen
AIDA, DAGMAR gibi modeller, Etkiler Hiyerarşisi Modeline dayanmaktadır.
Bu bölümde reklamcılıkta kullanılan farklı modeller ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
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9.1. Geleneksel Etki Hiyerarşisi Modelleri
Etkiler Hiyerarşisi, reklamın tüketiciler üzerindeki etkisini ve tüketicilerin de reklama yönelik
tepkilerini açıklamaktadır. Bu modele göre, iletişim etkileri alıcıda biliş (düşünme)- duygu
(hissetme)- davranış (eylem) gibi belli bir hiyerarşi içinde gerçekleşmektedir. Bu açıdan Etki
hiyerarşisi modelleri üç kategoriye ayrılabilir: Bilişsel (Cognitive), Duygusal (Affective) ve
Davranışsal (Conative). İlk aşamada tüketicilerde markaya yönelik farkındalık ve bilgi
oluşumunu sağlayan düşünme aşaması gerçekleşir. Daha sonra markaya yönelik duygusal
tepkiler ve marka tutumu oluşur. Son aşamada davranışsal tepkilerin oluşması ve tüketicilerin
eyleme geçmesi beklenir.
Etkiler hiyerarşisi modelleri 1898’de Elmo Lewis’in AID modeliyle başlamıştır. Zaman
içerisinde birçok ekleme ve değiştirmelerle günümüze kadar ulaşmıştır. Bu modellerden
reklamın nasıl çalıştığını ve tüketicinin algısını nasıl etkilediğini ifade etmesi yönünde
geliştirileni, belki de en iyi bilineni AIDA’dır.
Geleneksel etki modelleri, gerek reklam gerekse de pazarlama ile ilgili diğer disiplinlerde
oldukça önemsenmektedirler. Ancak bununla beraber bu tarz modellere yönelik çeşitli
eleştiriler bulunmaktadır. Modellerde, reklamın tüketici davranışlarını etkilemede diğer
pazarlama karması elemanları, çevresel unsurlar, bireysel unsurlar gibi çeşitli etkenlerden
sadece biri olduğunun göz ardı edilmesi, tüm reklam etkilerinin önceden tanımlanabilir olarak
görülmesi, insan davranışına yön veren zihinsel süreçlerin çok basite indirgenmesi ve modelleri
destekleyen araştırmalarda görülen eksiklikler araştırmacılar tarafından eleştirilmektedir.

9.1.1. AIDA Modeli
Reklamcılıkta araştırmanın ana akımı sayılan AIDA, tüketicinin mesajı işlemesinden
sonra verdiği tepki ile ölçüm yapmaktadır. 1898 yılında Elmo Lewis tarafından
geliştirilen AIDA modeli ismini, dikkat (attention), ilgi (interest), istek (desire), hareket
(action) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden almıştır.
AIDA’da süreç tüketici dikkatinin çekilmesiyle başlar, ilgi uyandırılır, ürün veya
hizmete karşı bir istek sağlanır ve en sonunda tüketiciden bir aksiyon alması beklenir.

Dikkat
(Attention)

İlgi
(Interest)

Arzu
(Desire)

Hareket
(Action)

Şekil 9.1.: AIDA Modeli
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1. Dikkat Çekme: İşletme, öncelikle neler sunduğunu tüketiciye duyuracak, onu
üründen haberdar ederek dikkatini çekecektir.
2. İlgi Uyandırma: Ürünün varlığından haberdar olan tüketicinin o ürüne ilgi
göstermesi sağlanacaktır.
3. İstek Uyandırma: İlgi olumlu yöne çekilerek, değerlendirme, ürünü satın alma
isteğine dönüştürülecektir.
4. Harekete Geçirme: Satın alma isteğinin, satın alma eylemine dönüşmesi ile satış
gerçekleştirilecektir.

9.1.2. NAIDAS Modeli
AIDA’dan farklı olarak, tüketicinin ihtiyaçlarının dikkate alındığı NAIDAS (NeedAttention-Interest- Desire-Action- Satisfaction) modeli, altı aşamalı bir reklam iletişim
modeli olup, son aşamasında tüketicinin tatmin boyutunu da ölçmeyi amaçlamaktadır.
Bu model tüketici ön planda gözetilerek oluşturulmuştur. Modele göre, tüketicinin bir
ihtiyacı olduğu fikrinden yola çıkılmaktadır. Dikkat, ilgi, arzu, eylem aşamalarını içeren
aşamalardan geçildikten sonraki nihai amaç reklam mesajlarıyla birlikte tüketici
üzerinde tatmin duygusunun yaratılmasıdır.
Uzun yıllar kullanılmış olan AIDA modelinin yenilenmeye ihtiyaç duymasındaki en
büyük neden, günümüz marka algısında sadakatin ön plana çıkmış olması, AIDA
modelinin ise sadece reklamın yarattığı etki üzerine geliştirilmiş olmasıdır. Çeşitli
araştırmalar AIDA modelinin bir noktadan sonra-beynin reklamdan etkilenme süreci,
yetersiz kalmaya başladığını öne sürmeye başlamıştır.

İhtiyaç
(Need)

Dikkat
(Attentio
n)

İlgi
(Interest)

Arzu
(Desire)

Hareket
(Action)

Tatmin
(Satisfact
ion)

Şekil 9.2: NAIDAS Modeli

AIDA modelinden yola çıkılarak geliştirilen yeni bir model başa ve sona getirilen iki
maddeyle desteklenmiştir; ihtiyaç (need) ve tatmin (satisfaction). NAIDAS modeline
269

göre; reklamdan etkilenmeyi sağlamak ve bir ürüne, hizmete dair satın alma kararını
verme sürecini başlatabilmek için öncelikle tüketicilerin ihtiyaçları tanımlanmalıdır.
Dikkatin çekilmesi, ilgi ve arzunun yaratılması ve eylemin gerçekleştirilmesinin
ardından, ürüne ya da hizmete dair tüketici memnuniyetinin sağlanması gerekmektedir.

9.1.3. DAGMAR Modeli
1961 yılında Russell H.Colley, Ulusal Reklamcılar Derneği’nin katkılarıyla ‘Ölçülebilir
Reklam Etkinliği için Reklam Amaçlarının Saptanması’ adında bir kitap yazmıştır.
Kitap, DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results)
modelinin reklam planlamasında ve etkinlik ölçümündeki kullanımının ne kadar önemli
ve doğru sonuçlar verdiğinin anlatımıyla başlamaktaydı. Bu model 1950’lerde
kullanılan yöntemlerin doğru sonuçlar vermediğini ortaya koymaktaydı.
Reklamın etkinliği ölçme konusunda bir teknik sunan DAGMAR modelinde ölçüm için
reklam araştırmaları kullanılmaktadır. Reklam araştırmalarında izleyici, mecra ve metin
araştırması gibi kategoriler kullanılmaktadır. Bu modelde temel olarak ele alınan
strateji tüketicilerin farkındalık, kavrama, ikna ve eylem süreçlerinden geçmesi
üzerinedir. Buna göre DAGMAR Modeli’nin aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

Farkındalık (Awareness)

Anlama (Comprehension)

İkna (Conviction)

Hareket (Action)
Şekil 9.3.: DAGMAR Modeli

Modele göre reklamların, farkındalığın olmadığı durum, farkındalığın sağlanması,
kavrama, inanma ve harekete geçme olmak üzere dört aşamalı etki süreci
bulunmaktadır. Farkında olmama basamağındaki kişiler, ürün ya da firma hakkında bir
şey duymamışlardır. Bunun için öncelikle insanlar farkında olma basamağına
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çıkarılmalıdır. Farkında olmanın gerçekleşmesinden sonra ise kavrama (anlama)
basamağı gelmektedir. Bu zihinsel durumda, tüketici, ürün ya da hizmetin farkında
olmakla kalmamakta, markayı bilmekte, ambalaj ya da logo ve ürünün neye yaradığı
hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bunun ardından gelen inanma (ikna) basamağında ise
reklam mesajına inanan, konu hakkında ikna olan kişi, son aşamada da harekete geçerek
satın alma davranışını göstermektedir.

9.1.4. Etkiler Hiyerarşisi Modeli
Bu bahsettiğimiz modeller olan AIDA, NAIDAS modelleri, ilk ortaya atılan planlama
modelleri olarak “geleneksel etki hiyerarşisi” kavramı içinde değerlendirilmektedir.
Daha sonra ortaya atılan bir başka kavram ise, 1961 yılında Robert Lavidge ve Gary
Steiner tarafından geliştirilen “Etkiler Hiyerarşisi Modelidir”. Geleneksel etki
hiyerarşisinin aksine, tüketicinin ürünü almada birçok etkeni bir arada değerlendirdiğini
savunmaktadır.

Tablo 9.1: Lavidge ve Steiner’in Etkiler Hiyerarşisi Modeli
İlgili Davranışsal
Bileşenler

Satın Almaya Doğru
Harekete Geçme

İlgili Araştırmalar

Arzu uyandıran süreç
İsteklerin doğrudan
davranışa dönüşmesi

6) Satın alma
5) İkna olma
4) Tercih




Projeksiyon teknikleri
Satın alma davranışının
ölçülmesi

Duygusal süreç
Reklamların tutum ve
duyguları yönlendirmesi

3) Beğenme
2) Bilgilenme
1) Farkındalık





Marka tercihi ölçümü
İmaj ölçümü
Projeksiyon teknikleri

Tabloda da görüldüğü üzere model, diğer geleneksel etki modellerinde de olduğu gibi
reklam etki sürecini çeşitli aşamalar halinde değerlendirmektedir. "Etkiler Hiyerarşisi
Modeli”nde iletişim 6 aşama ile açıklanmaktadır. Buna göre öncelikle bilişsel olarak
Farkındalık ve Bilgilenme aşamaları sonrada sırasıyla Beğenme, Tercih etme, İkna olma
ve Satın alma gerçekleşmektedir.
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Lavidge ve Steiner’e göre, tüketicilerin satın alma eylemine kadar geçtiği 6 aşama
aşağıdaki gibidir.
0. aşama: Hem ürün veya hizmetin, hem de ona duyulan ihtiyacın farkında
olmama (Potansiyel tüketici konumu).
1. aşama: Ürün veya hizmetin farkında olma.
2. aşama: Ürün veya hizmetin kazandıracaklarının bilincine varma.
3. aşama: Ürün veya hizmetin beğenilmesi.
4. aşama: Öteki ürün ya da hizmetler arasından reklamı yapılanın tercih
edilmesi.
5. aşama: Ürün veya hizmeti satın alma arzusunun ortaya çıkması.
6. aşama: Satın alma davranışının gerçekleşmesi.

Model, ürün veya hizmeti satın alınmasından evvel, reklam mesajının tüketicide bilişsel
olarak farklı aşamalardan geçtiğini ifade etmektedir. Bu durum, bir aşamanın atlanması
halinde istenen sonucun yani satın almanın mümkün olamayacağını özetlemektedir.
Modelde reklam iletişimi farkındalık kavramı ile başlar, tüketicinin bilgilenmesi,
edindiği bilgilerle ürün veya hizmeti olumlu değerlendirmesi, tercihini oluşturması ve
sonuç olarak iknanın gerçekleşmesi ve satın alma faaliyetinin meydana gelmesi ile son
bulmaktadır.

9.1.5. Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
DAGMAR modeline alternatif olarak önerilen düşük ilginlikli öğrenme modeli 1960
yılında Krugman tarafından ortaya konulmuştur. Krugman, ürünün televizyonda
reklamı yapıldığında, tüketicilerin reklamı izlemeyi durdurmaları ya da reklama geri
dönememeleri nedeniyle reklam hakkında derinlemesine düşünme fırsatlarının az
olduğunu gözlemlemiştir. Basılı reklamlardaysa tam tersi bir durumda tüketiciler
hoşlandığı bir reklam üzerinde oyalanabilmekte ya da o reklama geri
dönebilmektedirler.
TV reklamlarında tüketicinin zihninde tam bir marka kavramının oluşabilmesi için
reklam mesajlarının tekrar edilmesi, tüketicilerin reklam mesajına arka arkaya maruz
kalmaları gerekir. Düşük ilginlikli öğrenme durumunda reklam etkilerinin sıralaması;
yüksek ilginlik hiyerarşisi olarak adlandırılan ve DAGMAR’a benzeyen aşağıdaki yapı
şeklinde değil,
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Bilişsel
(Ürün özellikleri)

Tutumsal/Duygusal

Davranışsal

Tutumsal ve davranışsal boyutun yer değiştirdiği yapı olan aşağıdaki sıralama gibidir:

Bilişsel
(Farkına varma)

Davranışsal

Tutumsal/Duygusal

Tüketici açısından ürünün çok fazla öneminin olmadığı ve ürünün rakiplerinden çok
farkı olmadığı durumlarda geçerlidir. Birinci model öğrenme hiyerarşisidir. Yüksek
ilginlik ifade eden ürünler için daha geçerlidir. Tüketici ürünü tercih etmeden önce daha
dikkatli davranır, inceler ve ürün hakkında gerçekten bilgi sahibi olmaktadır.

9.1.6. Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
Bir diğer modelleme olan “Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli”nde ise, diğer
modellerden farklı olarak yeni bir ürünün tüketiciler tarafından kabul edilebilmesi
deneyiminin yaşatması gerekliliği savunulmuştur. Bu doğrultuda pazarlamacılar
tüketicilerin ürünü denemesi için çeşitli test sürümleri, deneme fiyatları vb.
uygulamalara yönelebilmektedir
Rogers yeniliğin birey tarafından benimsenmesi aşamasını 5 kategoride ele almıştır
(Şekil 9.4). Buna göre iletişim Farkındalık ile başlayan, İlgi ve Değerlendirmeyle
devam eden ve Deneme ve Benimseme ile sonuçlanan bir süreçtir.
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Yeniliğin Benimsenme Aşamaları

Bilgi
(Farkındalık)

İkna Olma
(İlgi)
Karar Verme
(Değerlendirm
e)

•Reddetme
•Kabul
Etme
Uygulama
(Deneme)

Onaylama
(Benimseme)

Şekil 9.4.: Yeniliğin Bireyler Tarafından Benimsenmesi Aşamaları

Bu aşamalardan (i) bilgi aşamasında birey yeniliğin farkına varır ve bu yeniliğin bazı
fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur. Yeniliklere yönelik olumlu ya da olumsuz bir
tutumun oluşturulduğu (ii) ikna olma aşamasından sonra bireyler (iii) karar verme
aşamasında yeniliği kabul veya reddetmek için tercihlerini ortaya koyarlar. Daha
sonraki aşamada bireyler yeniliği (iv)uygulamaya koyarlar ve son olarak (v) onaylama
aşamasında yenilik kararının sonuçlarını değerlendirirler.

9.1.7. Bilgi İşleme Modeli
William McGuire tarafından geliştirilen bilgi işleme modeli, reklamı bir ikna edici
iletişim süreci olarak ele alıp reklama bilgi sağlama ve problem çözme görevlerini
atfetmektedir. Tıpkı diğer modeller gibi reklamın etkileme sürecini çeşitli aşamalarda
tanımlayan bu modelde sunum, dikkat, kavrama, kabul, akılda tutma ve davranış
aşamaları bulunmaktadır.
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Sunum

Dikkat

Kavrama

Kabul

Akılda
tutma

Davranış

Ancak modelde, diğer modellerden farklı olarak davranış aşamasından önce bir de
akılda tutma aşaması tanımlanmıştır. Bu aşamada tüketici daha önceden elde ettiği
bilgileri zihninde işlemekte ve satın alma davranışının ortaya çıktığı zamana dek
depolamaktadır.

9.1.8. Belch & Belch Modeli
George ve Michael Belch tarafından geliştirilen model, tüketicinin reklam mesajına
maruz kalmasıyla birlikte var olan bilgi ve tutumlarını da dikkate alarak ortaya koyduğu
sonucu açıklamaktadır.
Model, reklam mesajı ile birlikte tüketicinin var olan ya da o anda oluşan ürün ve
mesaja, kaynağa ve reklama yönelik düşüncelerini hesaba katmaktadır. Belch modeline
göre, tüm bu düşünce ve tutumlarla birlikte markaya ve reklama karşı oluşan kümülatif
tutum satın alma niyetini oluşturmaktadır.

Ürün ve Mesaja
Yönelik
Düşünceler
Reklama
Maruz
Kalma

Kaynağa
Yönelik
Düşünceler
Reklama
Yönelik
Düşünceler

Markaya
Karşı Tutum

Reklama
Karşı Tutum

Satın
Alma
Niyeti

Şekil 9.5: Belch & Belch Modeli
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9.1.9. Ehrenberg ATRN (Awareness, Trial, Reinforcement and Nudging)
Modeli
1997 yılında geliştirilen model dört boyuttan oluşmaktadır. Modelin ilk aşaması
tüketicinin farkındalığını ifade etmektedir. Ehrenberg’e göre farkındalık, doğrudan
pazarlama, reklam ya da ağızdan ağıza etkisi gibi birçok yöntemle oluşturulabilir. İkinci
aşama denemeyi, üçüncü aşama ise pekiştirmeyi vurgulamaktadır.

Farkındalık

Deneme

Pekiştirme

Dürtme

Şekil 9.6.: Ehrenberg ATRN Modeli

Tüketici varolan farkındalığı ile birlikte ürünü dener, pekiştirme ile ürünü tekrardan
satın alır. En son aşama dürtmeyi (nudge) içermektedir. Bu aşama daha çok henüz ürünü
denememiş ya da denemesine rağmen yarı sadık olan tüketiciye yöneliktir. Ehrenberg’e
göre reklam: marka farkındalığı yaratabilir, markayı yeniden canlandırabilir ya da
güçlendirebilir. Denemeyi hızlandırarak, denemecileri, tatmin olmuş müşterilere ya da
sadık müşterilere dönüştürebilir.

9.2. Reklam Gridleri
Gridler, tüketicinin ürün ya da markaları nasıl değerlendirdiklerini gösteren tutum modelleridir.
Reklamın işleyişini açıklamaya çalışan ve tüketicinin tutumunu farklı boyutlarda inceleyen en
gelişmiş Grid formatındaki iki önemli model; “FCB Grid” ve “Rossiter – Percy Grid‟ dir.
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9.2.1. FCB Gridi (Izgarası)
Richard Vaughn tarafından geliştirilen FCB Izgarası, ürün kategorilerini
sınıflandırmada ölçüt olarak ilginlik (düşük/yüksek) ve düşünme/hissetmeyi kullanır.
Bu nedenle FCB Izgarası tarafından kullanılan ilginlik tipi, kategori ilginliğidir;
markaya, kişiye ya da duruma bağlı ilginlik değildir.
FCB Izgarasını geliştiren (Vaughn 1980) beynin sağ ve sol lopların bulunduğu ve bu
lopların farklı işlevleri yerine getirdiği bilgisi üzerinde durur. İnsan beyninin sol lobu
rasyonel, mantıksal, analitik konular (kısaca bilişsel süreçler) üzerine odaklanırken sağ
lop ise sezgisel, duygusal konular üzerine odaklanır. Bu doğrultuda Vaughn‟a göre
reklama verilecek tepkiyi beynin hangi tarafına seslenildiği belirler. İnsanlar satın alma
kararını verirlerken ya da satın alma davranışında bulunurlarken rasyonel ya da
duygusal süreçlerden etkilenirler. Tüketiciler açısından çeşitli ürünlerin farklı ilginlik
düzeyleri (düşük ya da yüksek) bulunur ve ürünlere yönelik kararlarını rasyonel ya da
duygusal uyaranların etkisinde verebilirler.

Düşünsel
Yüksek İlginlik 1. Bilgilendirici

Düşük İlginlik 3. Alışkanlık Oluşturma

Duygusal
2. Duygulandırıcı

4. Kişisel Tatmin

Şekil 9.7.: FCB Izgarası

FCB Izgarası şekilde de görüldüğü gibi dört alandan oluşmaktadır. Her bir alanda çeşitli
ürün kategorileri, bunları satın almaya götürecek düşünsel, hissel boyutlar ve ilginlik
oranları beraber bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlarda ürünlere yönelik karar süreçleri ve
bu ürünler ile ilgili yapılacak reklam çabalarında kullanması önerilen ölçümler, medya
ortamları ve mesaj içerikleri de yer almaktadır.
FCB Izgarası, reklamla ilgili çalışmalarda hem bir planlama modeli hem de bir yaratıcı
strateji olarak ele alınabilir. Vaughn (1980)’ın da belirttiği gibi FCB Izgarasıyla
yönetim, medya planlama, yaratıcı çalışmalar ve ölçümleme gibi reklama dair birçok
alanda etkin sonuçlar alınabilir. Ayrıca bu model, reklamın ikna ediciliğinin
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sağlanmasında duygusal ya da rasyonel unsurların ne zaman kullanılması gerektiği,
mesaj içeriklerinin ürünlere göre nasıl farklılaştırılacağı gibi konular üzerinde durarak
reklam ikna sürecinin ortaya konmasında önemli katkıda bulunur.

9.2.2. Rossiter & Percy Matrisi
Rossiter ve Percy Izgarası, 90’lı yıllarda ortaya konulmuş bir yaklaşımdır ve temelinde
FCB Izgarası bulunmaktadır. Motivasyon ve ilginliğin baz alınmasıyla geliştirilen
Rossiter & Percy matrisi, iki boyuta sahiptir.
Modelde motivasyon ve ilginlik dışında bilginin ve bilişin ağır bastığı informasyonel,
duyguların ve modların ağır bastığı transformasyonel kavramları da önem ifade
etmektedir. Rossiter & Percy matrisinde herhangi bir soruna çözüm getirmeyen ve
düşük ilginlik ifade eden bir üründen bahsedildiğinde, düşük ilginlik ve
transformasyonel marka tutum stratejisi tercih edilmektedir. Transformasyonel kavramı
duyguların harekete geçirilmesini hatta reklamda verilen duygunun ürüne transfer
edilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu strateji, düşük ilginlik ifade eden bir ürüne
pozitif duyguların katılarak oluşturulan bir stratejidir.
Motivasyon
İnformasyonel
(Bilgisel Negatif
Motivasyonlar)
İlginlik Düşük

Transformasyonel
(Dönüşümsel Pozitif
Motivasyonlar)
Düşük

İnformasyonel

Transformasyonel

Yüksek

Yüksek

Şekil 9.8.: Rossiter & Percy Matrisi

Eğer ürün bir soruna çare buluyorsa ve yine düşük ilginlik ifade eden bir ürünse, tüketici
daha çok bilgi almak isteyeceğinden, bu durumda düşük ilginlik informasyonel strateji
tercih edilebilmektedir. Ürün eğer yüksek ilginlik ifade eden bir ürünse tüketici olarak
psikolojik ve/veya maddi olarak öneme sahiptir. Bu durumda tüketici motivasyonu
düşükse, yani ortada çözümlenmesi gereken bir problem mevcut ise daha çok bilgi
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sağlanmalıdır. Tam tersi olarak tüketici yüksek motivasyona sahipse, ürüne yine duygu
yüklenmeli yani transformasyonel olarak aktarım yapılmalıdır.
Reklamda marka tanınması amaçlanıyorsa kategori gereksinimi ile marka adı arasında
çağrışıma dayalı öğrenmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Reklamlarda kullanılan müzik, cıngıl gibi araçlar bu konuda reklamcıya yardımcı
olabilmektedir.
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Uygulamalar

REKLAMDA İKNA TEKNİKLERİ
Reklamlarda kullanılan ikna tekniklerini 3 ana kategoriye ayırabiliriz: Pathos, logos ve ethos.
Bunlar, antik Yunan filozofu Aristoteles'in retorik ve ikna kapsamında düşündüğü öğelerdir:

1- Pathos: Duygulara hitap etmek.
Pathos 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.
2- Logos: Mantığa hitap etmek.
Bu tür reklamlarda, kanıtlar, istatistikler gibi ürünün etkisini net bir şekilde ortaya koyan
öğeler kullanılır. Bir bardak X marka sütün günlük kalsiyum ihtiyacının %30'unu
karşıladığından bahseden reklamlar bu gruba dahildir.
3- Ethos: Güvenilir bir kaynak veya kişiyle hitap etmek
Ethos prensibini kullanan bir reklam, bir firmanın güvenilir, dürüst ve itibarlı olduğu
yönünde tüketicileri ikna etmeye çalışır. Burada, ünlü kişilerin veya belirli bir alanda otorite
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olarak görülen kişilerin kullanımı söz konusudur. Bir spor takımı oyuncusunın bir spor
ürününü tanıtması veya bir dernek veya vakıf yetkilisinin, ürün veya vakfın hizmet alanıyla
eşleşen bir ürünün reklamında oynaması bu gruba dahildir.
Bu saydığımız 3 temel prensibin içinde de, çeşitli ikna teknikleri yer alır:
1- Ünlü Bir Kişiyi Sözcü Yapmak:
Ünlü bir kişinin reklamda kullanılması, tüketicilerin ünlü kişiye duydukları hayranlık veya
saygıyı ürüne aktarmalarını sağlar.
2- Duygusal Etki Yaratmak:
Bir reklamı belirli bir duygusal etki bırakacak şekilde tasarladığımzda, hissedilen duygu
ürünle bağdaştırılır.
3- 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.
4- İdeal Değerler:
Vatanseverlik, barış veya özgürlük gibi insanların önem verdiği veya idealize ettiği
değerlerin reklamlarda kullanılması, çok fazla bir kanıt veya mantıklı argüman sunulmasa
bile reklamın iddiasının kabul edilmesini sağlayabilir.
5- Mizah:
Tüketicileri güldüren ama ürünün içeriği veya özellikleri hakkında bilgi verme açısından
yetersiz olabilen bu reklamlar, ürünün daha kolay hatırlanmasını ve gülme/neşelenme
duygusuyla ürünün bağdaştırılmasını sağlar.
6- Bireysellik:
Tüketicinin, başkalarından farklı olma isteğine hitap eder. Bu reklamlar, ürünün havalı,
orijinal veya farklı tarza sahip olarak algılanmasını sağlamaya çalışır. Tüketici, başkalarının
yaptığı şeye karşı bir tavır alır ve kendi tarzını oluşturmak için ürünü alır. Bu teknik, sürü
psikolojisi tekniğinin tam tersidir.
7- Fazla veya Belirsiz Konuşmak:
Ürünü tarif etmek için çok sayıda çağrışıma sahip olan veya bir kesinlik belirtmeyen ifadeler
kullanılır. "X diş macunu ağızdaki bakterilerle savaşır" denmesi gibi. Burada diş macunu tam
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olarak ne yapıyor, bakterileri öldürüyor mu, azaltıyor mu, belli değil. Macun, bakterilerle
"savaşıyor". Net olmasa da, bu ifadeyi biz iyi bir şey olarak algılıyoruz.
Veya akıldan çok duygulara ve duyulara hitap eden ifadeler kullanılır. Yiyecekler için,
"taze", "tatlı", "sulu" gibi ifadelerin kullanılmasını buna örnek gösterebiliriz.
8- İsim Takmak:
Bir grup veya kişiden belirli bir ifadeyle bahsedilir ve böylece o grubun fikirleri veya tarzı
itibarsız kılınır. Tüketiciler reklamdaki üründen ziyade, grubun olumsuz gösterilmek istenen
özelliğine odaklanır.
9- Halktan Biri İmajı:
Bir ürünü, sıradan insanların kullandığını veya desteklediğini gösterir. Halkın kullandığı bir
ürünün güvenilir bulunduğu varsayımına dayanır.
10- Güvenilir Otorite Kullanımı:
Ürün sektöründe güvenilir olarak algılanan, söyledikleri ciddiye alınacak bir kişi kullanılır.
Tüketicilerin, kişinin güvenilirliğini ürünle eşleştirmesi sağlanır.
11- Sınıf Atlatma:
Bir ürünü kullanmanın, tüketiciyi lüks ve ihtişam içinde yaşayan elit bir gruba dahil
edebileceği ima edilir.
12- Rüşvet:
Tüketiciye ilave bir şey teklif edilir. "Pizza alana kola bedava" kampanyaları bu gruptandır.

Bir reklamı izlediğimizde, reklamda hangi ikna tekniğinin kullanıldığını tespit edebilmek için
aşağıdaki adımları takip edebiliriz:
1- Reklamın Mesajını ve Hedef Kitlesini Düşünün:
Bir reklamın amacı, bir ürünün satın alınmasını veya bir fikrin kabul görmesini sağlamaktır.
Reklama baktığımızda, üzerinde ilk düşünmemiz gereken noktalar şunlardır:
a) Mesaj ne? Reklam, tüketicilerin ne yapmasını sağlamaya çalışıyor?
b) Hedef kitlesi kimler? Reklam çeşitli duygulara mı yoksa inançlara veya fikirlere mi hitap
ediyor? Bu duygu veya inançlar, size hedef kitlesi hakkında ne söylüyor?
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2- İkna Edici Teknikleri Tespit Edin:
Reklamlardaki karakterler, sloganlar, cümleler ve sesler, kullanılan ikna tekniğinin veya
tekniklerinin bir parçasıdır.
a) Reklamda kimleri görüyorsunuz?
Reklamda gördüğümüz kişiler, ya hedef kitlesini temsil ediyordur ya da hedef kitlesinin
beğenebileceği veya kendini özdeşleştirebileceği bir tiplemedir. Bunun dışında, ünlü birisi
kullanılarak ünlü kişiye karşı hissedilen duyguların ürüne aktarılması sağlanır. Reklamdaki
kişiler, hedef kitlesi gibi mi (sürü psikolojisi), eşsiz ve farklı mı (bireysellik) yoksa içimizden
biri mi (halktan biri imajı)?
b) Reklam akla mı, duygulara mı hitap ediyor?
Günümüzde bazı reklamlar ürün hakkında bilgi vermiyor ve hatta ürün reklamda
gösterilmiyor bile. Reklamı izlerken düşünün: Reklam, size bir şey hissettiriyor mu? Yoksa
sizi mantıklı bir değerlendirme yapmaya mı teşvik ediyor?
3- Reklam ne etki bırakmayı amaçlıyor?
Bir reklamda birden fazla ikna tekniği kullanılmış olabilir. Bunları belirledikten sonra
kendinize sorun: Neden bu teknikler seçilmiş? Bu reklamın amacı ne?
Kaynak: Temel Aksoy, http://www.temelaksoy.com/taklit-etmenin-dayanilmaz-hafifligi/, Erişim Tarihi:
27.07.2015
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Uygulama Soruları
1. Uygulamada yer alan ikna tekniklerinin etkililiğini tartışınız? Size göre tüketiciler
açısından kabul edilebilir mi? Neden?
2. Reklamcılıkta kullanılabilecek farklı ikna teknikleri neler olabilir? Araştırarak,
önerilerinizi örneklendirerek açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklamcılıkta kullanılan farklı iletişim modelleri tanımlanmış ve her biri
için ayrıntılı içeriklere yer verilmiştir.
Günümüzde kullanılmakta olan birçok reklam modeli vardır. AIDA, DAGMAR gibi
modeller, Etkiler Hiyerarşisi Modeline dayanmaktadır. Etkiler Hiyerarşisi, reklamın tüketiciler
üzerindeki etkisini ve tüketicilerin de reklama yönelik tepkilerini açıklamaktadır. Bu modele
göre, iletişim etkileri alıcıda biliş (düşünme)- duygu (hissetme)- davranış (eylem) gibi belli bir
hiyerarşi içinde gerçekleşmektedir. Bu açıdan Etki hiyerarşisi modelleri üç kategoriye
ayrılabilir: Bilişsel (Cognitive), Duygusal (Affective) ve Davranışsal (Conative). Bu modeller
arasında; reklamın nasıl çalıştığını ve tüketicinin algısını nasıl etkilediğini ifade etmesi yönünde
geliştirileni, belki de en iyi bilineni AIDA’dır.
AIDA modeli ismini, dikkat (attention), ilgi (interest), istek (desire), hareket (action)
kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden almıştır. Dikkat Çekme: İşletme, öncelikle neler
sunduğunu tüketiciye duyuracak, onu üründen haberdar ederek dikkatini çekecektir. İlgi
Uyandırma: Ürünün varlığından haberdar olan tüketicinin o ürüne ilgi göstermesi sağlanacaktır.
İstek Uyandırma: İlgi olumlu yöne çekilerek, değerlendirme, ürünü satın alma isteğine
dönüştürülecektir. Harekete Geçirme: Satın alma isteğinin, satın alma eylemine dönüşmesi ile
satış gerçekleştirilecektir. AIDA modelinden yola çıkılarak geliştirilen yeni bir model başa ve
sona getirilen iki maddeyle desteklenmiştir; ihtiyaç (need) ve tatmin (satisfaction). NAIDAS
modeline göre; reklamdan etkilenmeyi sağlamak ve bir ürüne, hizmete dair satın alma kararını
verme sürecini başlatabilmek için öncelikle tüketicilerin ihtiyaçları tanımlanmalıdır.
Reklamın etkinliği ölçme konusunda bir teknik sunan DAGMAR modelinde ölçüm için
reklam araştırmaları kullanılmaktadır. Reklam araştırmalarında izleyici, mecra ve metin
araştırması gibi kategoriler kullanılmaktadır. Modele göre reklamların, farkındalığın olmadığı
durum, farkındalığın sağlanması, kavrama, inanma ve harekete geçme olmak üzere dört aşamalı
etki süreci bulunmaktadır.
DAGMAR modeline alternatif olarak önerilen düşük ilginlikli öğrenme modeli 1960
yılında Krugman tarafından ortaya konulmuştur. Krugman, ürünün televizyonda reklamı
yapıldığında, tüketicilerin reklamı izlemeyi durdurmaları ya da reklama geri dönememeleri
nedeniyle reklam hakkında derinlemesine düşünme fırsatlarının az olduğunu gözlemlemiştir.
Bir diğer modelleme olan “Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli”nde ise, diğer modellerden
farklı olarak yeni bir ürünün tüketiciler tarafından kabul edilebilmesi deneyiminin yaşatması
gerekliliği savunulmuştur.
Gridler, tüketicinin ürün ya da markaları nasıl değerlendirdiklerini gösteren tutum
modelleridir. Reklamın işleyişini açıklamaya çalışan ve tüketicinin tutumunu farklı boyutlarda
inceleyen en gelişmiş Grid formatındaki iki önemli model; “FCB Grid” ve “Rossiter – Percy
Grid‟ dir.
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Bölüm Soruları

1. Geleneksel Etkiler Hiyerarşisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bilişsel, duygusal ve davranışsal olarak 3 kategoride toplanır.
b) 1898’de Elmo Lewis’in AID modeli ile başlamıştır.
c) İnsan davranışlarına yön veren zihinsel süreçleri basite indirgemesi
eleştirilmektedir.
d) Reklamın tüketiciler üzerindeki etkisini ve tüketicilerin de reklama yönelik
tepkilerini açıklamaktadır
e) Marka tutumu, farkındalık, ve eyleme geçme sıralaması ile gerçekleşir

2. I. İstek Uyandırma

II. Harekete Geçirme
III. Dikkat Çekme
IV. İlgi Uyandırma
AIDA Modeli ile ilgili sıralama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) IV- III- II ve I
b) III- IV-I ve II
c) III-I-IV ve II
d) IV-I-III ve II
e) I-II-III ve IV

3. I. AIDA Modelinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

II. Tüketicinin bir ihtiyacı olduğu fikrinden yola çıkılır.
III. Marka güveni yaratmayı amaçlar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri NAIDAS modelinin özelliklerindendir?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
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4. “Bilgi- İkna Olma- Karar Verme- Uygulama ve Onaylama” aşamalarının yer aldığı

reklam modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
b) Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
c) DAGMAR Modeli
d) Bilgi İşleme Modeli
e) Belch&Belch Modeli

5. FCB Izgarası modeline göre bir reklam yüksek ilginlik ile düşünsel ögelere hitap

ediyorsa bu reklamın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alışkanlık Oluşturma
b) Duygulandırma
c) Kişisel Tatmin Sağlama
d) Bilgilendirme
e) Marka Sadakati Yaratma

6. William McGuire tarafından geliştirilen ____________________, reklamı bir ikna

edici iletişim süreci olarak ele alıp reklama bilgi sağlama ve problem çözme görevlerini
atfetmektedir. Tıpkı diğer modeller gibi reklamın etkileme sürecini çeşitli aşamalarda
tanımlayan bu modelde sunum, dikkat, kavrama, kabul, akılda tutma ve davranış
aşamaları bulunmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
b) Bilgi İşleme Modeli
c) NAIDAS Modeli
d) Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
e) DAGMAR Modeli

7. FCB Izgarası modeline göre bir reklam düşük ilginlik ile düşünsel ögelere hitap

ediyorsa bu reklamın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişisel Tatmin Sağlama
b) Bilgilendirme
c) Davranış değiştirme
d) Alışkanlık Oluşturma
e) Duygulandırma
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8. 1961 yılında Robert Lavidge ve Gary Steiner tarafından geliştirilen __________,

geleneksel etki hiyerarşisinin aksine, tüketicinin ürünü almada birçok etkeni bir arada
değerlendirdiğini savunmaktadır. Bu modelde iletişim 6 aşama ile açıklanmaktadır.
Buna göre öncelikle bilişsel olarak Farkındalık ve Bilgilenme aşamaları sonrada
sırasıyla Beğenme, Tercih etme, İkna olma ve Satın alma gerçekleşmektedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
b) AIDA Modeli
c) Etkiler hiyerarşisi Modeli
d) Bilgi İşleme Modeli
e) Belch&Belch Modeli

9. Geleneksel etki hiyerarşisi modellerinden __________ da temel olarak ele alınan strateji

tüketicilerin farkındalık, kavrama, ikna ve eylem süreçlerinden geçmesi üzerinedir.
Reklamın etkinliği ölçme konusunda bir teknik sunan bu modelde ölçüm için reklam
araştırmaları kullanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Bilgi İşleme Modeli
b) NAIDAS Modeli
c) Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli
d) Düşük İlginlikli Öğrenme Modeli
e) DAGMAR Modeli

10. I. Farkındalık

II. Deneme
III. Benimseme
IV. İlgi
V. Değerlendirme
Yeniliklerin Benimsenmesi
sıralamayla verilmiştir?
a) I-II-III-IV ve V
b) I-III-V-IV ve II
c) III-I-II-IV ve V
d) V-IV-III-II ve I
e) I- IV-V-II ve III

Modelinin

aşamaları hangi

seçenekte doğru

Cevaplar
1)e

2)b

3) c

4)a

5)d

6)b

7)d

8)c

9)e

10)e
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10. MARKA İMAJI VE ALGI HARİTALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Marka Kavramı
 Marka İmajı
 Marka Kişiliği
 Algı Haritaları
 Algı Haritalarının Faydaları ve Kullanım Nedenleri
 Algı Haritalarının Düzenlenme Süreci
 Algı Haritalarının Sınırlılıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Marka nedir? Reklamcılıkta marka imajının önemini irdeleyiniz.
2. Algı haritaları nedir? Hangi amaçla kullanılmaktadır?
3. Algı haritalarının hazırlanma sürecini açıklayınız. Kullanılan farklı teknikleri kısaca
tanımlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Marka ve Marka İmajı

Reklamcılıkta Marka
imajının önemini
açıklayabilmek

Konu ile ilgili okuma ve
araştırma yapmak vasıtasıyla
elde edilir.

Algı haritalarının kapsamını
ve hazırlanma sürecini
kavramak

İlgili kavramlar, süreçler ve
çeşitli örnekler hakkında
araştırma ve tartışma yolu ile
elde edilecektir.

Algı Haritaları
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Anahtar Kavramlar





Marka
Marka İmajı
Marka Kişiliği
Algı Haritaları
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Giriş
Reklamcılıkta önemli olan konulardan biri marka kavramıdır. Buna bağlı olarak marka
kişiliği ve marka imajı kavramları, reklam planlama sürecinin her aşamasında dikkate alınması
gereken unsurlardır. Peki nedir bu marka ve marka imajı?
Bu bölümde reklam faaliyetlerinin belirlenmesinde somut bir güç olarak dikkate alınan
marka kavramı ve marka imajının oluşum sürecinde kullanılan Algı Haritaları ayrıntılı olarak
ele alınmaktadır.
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10.1. Marka Kavramı
Marka kavramı, pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında ve sürdürülmesinde kullanılabilecek
somut bir güç olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, marka imajı bir pazar gücünü temsil eder. Bu
bağlamda, marka imajı pazarlama faaliyetlerinin verimliliğini artırması ve planlanan sonuçların
elde edilmesi yönünde önemli katkılar sağlamaktadır. Pazar payını arttırıcı ve hedef tüketicinin
atfettiği bir değer olarak marka imajının firmaya sağladığı avantajlar, markanın etkin bir pazar
gücü olarak kullanılmasını etkin kılar. Özellikle bu yaklaşıma göre marka pazarlama
faaliyetlerinin planlanmasında ve sürdürmesinde kullanılabilecek somut bir güç olarak
değerlendirilir.
Marka kavramını bir grup üreticinin yada satıcının ürün ve hizmetlerini tanıtmaya ve
rakiplerinden ayrı farklılaştırma yarayan isim terim sözcük simge sembol tasarım dizayn işaret
şekil renk ya da bunların çeşitli bileşenleri şekilde tanımlamak mümkündür

10.1.1. Marka İmajı
Marka imajı tüketicilerin algısıdır. Markanın önceki performansına göre tüketicilerin
zihninde oluşur. Tüketicilerin bir ürün veya işletmeyi hatırladıkları zaman zihinlerinde
beliren imgelerin tümüdür. Önceki tüketici deneyimi ve markanın tüketici ihtiyaçlarını
karşılama becerisi, bu imajın oluşmasında rol oynar. Farklı kişilik özelliklerinin
markaya yüklenmesiyle imaj oluşur.
İmaj kişisel değerlere dayanan, subjektif ve duygusal unsurlar içerir. İnanç ve
çağrışımlar sonucu, ilgili markanın sembolik değerleri ve kişilik özellikleri
oluşturulabilir. Bu da tüketicilerin markayla doğrudan ve dolaylı iletişimi ile oluşur.
Her tanınmış insanın, ülkenin, şehrin, ürünün ve işletmenin imajı bulunmaktadır. İmaj
sayesinde insanların algılamasında, olumlu ya da olumsuz tutumlar oluşturulmaktadır.
Tüketiciler, markada olması gereken temel özelliklerin yanında, markanın soyut bir
takım özellikler de taşımasını beklerler. Kendilerine psikolojik fayda ve statü sağlayan,
toplumda yer edinmesine aracı olan, zenginlik, farklılık, üstünlük gibi pek çok
göstergesi olan markalara sahip olmak isterler. Bütün bunlar marka imajı sağlayarak
oluşturulmaktadır.

10.1.2. Marka Kişiliği
Marka kişiliği, markanın öz kimliğini destekleyen ve pazar konumunu belirleyen kişilik
belirli bir markanın çağrıştırdığı insan özellikleri bütünü şeklinde tanımlanabilir. Bu
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özellikler insan davranışı, fiziksel özellikler, tutumlar ve inançlar, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik sınıf gibi demografik özellikler olarak gruplanabilir. Buna karşın tüketicide
oluşan marka kişiliği algılaması markaya sahip olan tüketiciyle doğrudan ya da dolaylı
olarak kurulan bağlantıyla da şekillenebilir. Bu durumda kişilik özellikleri onu kullanan
insanların kişiliğiyle oluşur.
Bir ürünün/markanın nitelikleri ve özellikleri güçlü bir marka için tek başına yeterli
değildir. Markanın farklı bir kişiliği olduğu takdirde, diğer markalar ile karşılaştırmak
ve buna bağlı olarak farklılaştırmak mümkün olabilmektedir. Bugün pek çok ürün
grubunda marka seçiminde markanın kişiliği önemli bir rol oynamaktadır.
Markaların da insanlar gibi bir kişiliğinden söz edilebilmektedir. Aslında marka kişiliği
olarak ifade edilen durum, tüketicilerin markalarla kendi kişiliklerini özdeşleştirme ya
da beklentilerine uygun kişilik özelliklerini markalara atfetme şeklinde tanımlanabilir.
Ayrıca marka kişiliği marka kimliğinin bir parçasıdır. Ürünün niteliği dayanmayan bir
özelliğe sahiptir ve ürün kullanım koşulları, performansı, faydaları, nitelikleri gibi
özellikleriyle sınırlı değildir. Özetle, marka kişiliği insan kişiliğinin markaya atfedilen
özellikleridir. Bu kişilik özellikleri daha çok tüketici tarafından markaya eklenmektedir.
Marka kişiliği tüketicilerin zihninde işletmelerin markalarını konumlandırma
çabalarının sonucu oluşur. Marka kişiliğinin kullanılmasının nedeni diğer markalardan
ayırt edici özelliklerinin sayısını artırılmak istenmesidir. İşletmelerin Konumlandırma
ve marka kişiliğine karar vermede, buna bağlı olarak reklam kararlarını almada
kullanılan önemli bir araç Algı Haritalarıdır. Algı haritaları sonraki başlıklarda detaylı
olarak ele alınmaktadır.
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10.2. Algı Haritaları
İşletmelerin markalarını nasıl konumlayacaklarını araştırmada kullanacakları bir yol algı
haritalarıdır ve bu haritalar, rekabetçi marka ve ürünlerin tüketicilerin algılamalarındaki görsel
betimlemesi olmaktadır.
Algı haritalama, tüketici temelli bir modelleme tekniğidir. Bir algı haritasında, her bir marka,
ürün niteliği ya da ürün, haritada belirli bir noktaya yerleştirilir. Böylece teknik, genelde ikame
ürünlerin tehditlerini değerlendirmek ve başarılı rekabet stratejileri geliştirmek için kullanılır.
Ayrıca, yeni ürün geliştirme ve bu ürünü konumlandırma da algı haritalarından elde edilecek
bilgilerle yapılabilir ve bu yolla elde edilen bilgiler yöneticiler tarafından uygulanabilir.
Bir pazardaki ürünlerin özellikleriyle ilgili bilgiler; işletmenin yaptığı reklamlar, satış
faaliyetleri ve işletmenin dağıtım kanalının etkinliği gibi pazarlama unsurları yoluyla belirlenir.
Tüketici algılamaları, bu karışık bilgilerin elenmiş halidir. İçinde bulunduğumuz zorlu rekabet
ortamında işletmeler kendi ürünleri veya markaları için tüketicilerin zihninde farklı bir konum
elde etmeye çalışırlar. Bunu gerçekleştirirken işletmeler, hedef tüketicilere çeşitli yollarla
ürünlerinin veya markalarının özelliklerini gönderirler. Tüketiciler bu özellikleri eledikten
sonra sadece üstte kalan özellikler (üstün ve ayırt edici olanlar) tüketici hafızasında yer edinir.
Algı haritaları bu aşamada, tüketicilerin zihinlerinde üstte kalan ürün özelliklerini ve bu
özelliklerin öne çıktığı pazarlardaki boşlukları gösterir. Bu sayede işletmeler hem
konumlandırma stratejilerinde hem de yeniden konumlandırma stratejilerinde bir adım öne
çıkmış olurlar.
Aşağıda, Türkiye’deki otomobil sektörüyle ilgili örnek bir algı haritası verilmiştir. Haritadaki
markalar, rakiplere göre konumlandırılmıştır. Bu tip konumlandırma stratejilerinde açıkça
belirtilen rekabettir. Haritada da görüldüğü gibi; Jaguar ve Corvette birbirlerine yakın iki
markadır ve rekabet halindedirler.
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Şekil 10.1.: Otomobil Sektörüyle İlgili Algı Haritası

10.2.1. Algı Haritalarının Faydaları ve Kullanım Nedenleri
Algı haritaları tüketicilerin bir ürün veya markayı zihinlerinde konumlandırırken
kullandıkları en önemli özelliklerin ne olduklarını gösterirken, bu özelliklerin ağır
bastığı pazardaki konumlandırma boşluklarını da göstermektedir. Algı haritaları ile
birlikte veriler daha kolay anlaşılır hale gelmektedir ve böylece pazarlama yöneticileri
kendi ürün veya hizmetlerine uygun olabilecek bir pazar konumu belirleyerek bu
konumu sağlayabilecek şekilde tüketici zihninde yer alma çabalarında
bulunmaktadırlar.
Algı haritaları düzenlenirken kullanılan özellikler, ürün tutundurma programlarıyla
yeniden konumlandırmada da yararlı olmaktadır. Haritada kullanılan özellikler
belirlendikten sonra, tüketicilerden harita üzerinde ideal ürünlerini işaretlemeleri istenir.
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Bu sayede, mevcut ve yeni ürünlerin belirlenen ideal noktaya yakınlıklarına göre
yeterlilik durumları görülebilir.
Algı haritaları yardımıyla ürün konumlandırma yapan pazarlama yöneticileri önemli
faydalar sağlarlar. Bu faydalar aşağıda sıralanmıştır:
•

Pazarlama yöneticileri, algı haritaları yardımıyla öncelikle pazarlarını
oluşturan dilimleri farklı değişkenler cinsinden tanımlayabilir ve her bir
pazar diliminde birbiriyle rekabet etmekte olan işletmeleri ve pazardaki
rekabetin şiddetini belirleyebilirler.

•

Bir işletmenin pazarlama yöneticisi, algı haritaları yardımıyla, rekabet
içinde olduğu her bir işletme tarafından üretilmekte olan mal veya
hizmetleri en iyi tanımlayan özelliklerin neler olduğunu belirleyerek,
tüketicilerin satın alma kararlarının hangi temele dayandığını tespit
edebilecektir.

•

Algı haritalarının stratejik pazarlama planı süreci kapsamında
kullanılmasıyla, işletmelerin pazarda daha güçlü şekilde rekabet
edebilmelerine fırsat verecek olan yeni konum alternatifleri kolayca
tespit edilebilecektir.

•

Algı haritalarına başvuran pazarlama yöneticileri tüketici zihninde yer
alan boşlukları belirleme imkanına kavuşarak, o boşluğu değerlendirmek
üzere pazarlama çabalarına girişebilirler. Buna göre, algı haritaları
sadece bir pazara yeni girecek ürünlerin konumlandırma çalışmaları
sırasında değil, aynı zamanda pazardaki mevcut
ürünlerin yeniden
konumlandırılması sürecinde de kullanabilecektir.

•

Konumlandırma veya yeniden konumlandırma amacıyla gerçekleştirilen
pazarlama çalışmalarının istenilen sonuçları verip vermediğini de algı
haritaları belirlemektedir.

Algı haritalarında ürünlerin veya markaların noktalar halinde gösterildiğini daha önce
belirtmiştik. Tüketicilerin birbirine benzer olarak algıladıkları ürün veya markalar
haritada yakın yerlerde işaretlenirken; farklı olarak algılananlar uzak işaretlenirler. Bu
durum yöneticilere ürün veya markalarının, rakip ürün veya markalarla daha kolay
kıyaslanmasını sağlayacak resimler sunar. Harita üzerinde aynı bölgede bulunan,
birbirine yakın ürün veya markalar arasında yoğun bir rekabet söz konusudur. Aradaki
uzaklık arttıkça, ürün veya markalar arasındaki farklılıklar artar. Buna bağlı olarak
rekabet azalır. Pazarlama yöneticileri algı haritalarını kullanarak kendilerine yakın olan
ve rekabet ettikleri ürün veya markaları tespit ederler. Rakipleri hakkında SWOT analizi
gibi analizler kullanarak, yönetimsel yargılarını kuvvetlendirirler. Bu sayede işletmeler,
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pazarlama stratejilerini geliştirip, yenileyebilirler ve rakip ürünler karşısında avantaj
elde edebilirler.
Algı haritalarından yola çıkarak pazarın genel bir görüntüsünü ortaya koyan pazarlama
yöneticileri, hizmetlerine pazarda bir konum belirleyecek ve bu konumu sağlayacak
olan pazarlama çalışmalarını uygulamaya başlayacaklardır. İşletmelerin belirledikleri
konum ile tüketicilerin algıladıkları konum arasında farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar
işletmenin konumlandırma hatası yaptığının bir göstergesi olabilir. Pazarlama
yöneticileri bu hataları, algı haritalarını kullanarak tespit ederler ve stratejilerinde;
tüketicilerin ürün veya markalarıyla ilgili algılarını, kendi istedikleri konuma çekecek
şekilde düzenleme yaparlar.

10.2.2. Algı Haritalarının Düzenlenme Süreci
Algı haritaları ile birlikte tüketiciler tarafından genellikle markanın iki veya üç
boyutunun gösterilmesi sağlanmaktadır. Algı haritalarında her bir ürün veya marka birer
nokta şeklinde gösterilmektedir ve markalardan birbirlerine benzer olanlar yakın olarak
işaretlenerek marka veya ürünleri kıyaslama açısından yarar sağlanmaktadır.
İki veya üç boyutlu olarak hazırlanabilecek algı haritalarında, belirli bir ürün
kategorisinde yer alan mal, hizmet veya markaların tanımlayıcı özelliklerinin
belirlenmesi esastır. Tanımlayıcı özelliklerin belirlenmesinde ise, hedef pazarla ilişkili
herhangi bir unsur değişken olarak kullanılabilir. Bu değişkenlerin sayısı 10 ile 50
arasında ve hatta bazen 50’nin üzerinde de olabilir.
Tüketici algılamalarını yansıtan veriler algı haritalarının temel çıkış noktasıdır. Bu
veriler, ürün veya marka hakkında çok sayıda özellik için elde edilmiş verilerdir. Veri
analizinde birçok analitik teknik kullanılır. Ancak uygulanabilirlikleri içerdikleri
değişken sayısı ile sınırlıdır. Bunlar tek değişkenli, iki değişkenli veya çok değişkenli
analizlerdir.
Algı haritalarının hazırlanmasında kullanılan yöntemler aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Bunlar, faktör analizi, diskriminant analizi, correspondence analizi ve çok boyutlu
ölçekleme analizidir. Bu analizlerden kullanımı en yaygın olan iki analiz diskriminant
analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizidir.
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Algı Haritası

Davranışsal
Veri

Davranışsal
Olmayan Veriler

Benzerlik

Faktör
Analizi

Diskriminant
Analizi

Corresponde
nce Analizi

Tercihler

Çok Boyutlu
Ölçekleme
Analizi

Şekil 10.2.: Algı Haritalarının Düzenlenmesinde Kullanılan Teknikler

10.2.3. Algı Haritalarının Sınırlılıkları
Algı haritaları işletme yöneticilerine kolaylıklar ve tüketicilerin davranışları açısından
önemli bilgiler sunmasına karşın bazı sınırlılıkları da yer almaktadır.
Algı haritaları tüketicilerin bakış açılarıyla ilgili olarak statik bir bakış açısı
sağlamaktadır. Sadece haritaların oluşturulduğu zamandaki algılamalar değerlendirilir
ancak zaman içerisinde tüketicilerin algılamaları çeşitli faktörlerin etkisiyle
değişebilmektedir. Algı haritası üzerindeki noktalar firmaları ve rakiplerini
göstermektedir. Rakipler dışında pazara etki eden başka faktörleri göstermemesi de algı
haritalarının sınırlılığıdır. Algı haritaları üzerinde konumlandırma yapılmamış boş
bölgeler bulunur ve bu bölgeler pazardaki boşlukları ve fırsatları nitelendirebilir ancak
bu boşluklar her zaman doldurulması gereken pazarlar olmayabilir. Bu nedenle bu
boşlukların iyi bir analizi yapılmalıdır.
Bu tür sebeplerde dolayı algı haritaları tek başına kullanılmamalı, güçlü yönetimsel
bilgiler ile etkileşim içerisinde kullanılarak değerlendirilmelidir.
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Uygulamalar

MARKA ÜRÜNDEN BAĞIMSIZ BİR KAVRAM OLABİLİR Mİ?
Bugün kavramsal marka yaklaşımının artan bir şekilde kullanılması, ürüne dayalı marka
konumlandırmasının sonu geldiği anlamına gelmez elbette. Ama kavramsal marka anlayışı,
bugün birçok şirket için, ciddi bir marka konumlandırma seçeneği...
Bugün giydiğimiz kıyafetlerin, kullandığımız eşyaların, tükettiğimiz gıdaların pek çoğu,
markaların kendi fabrikalarında değil, onlara taşeronluk yapan fabrikalarda üretilir.
Eskiden şirketler ürünlerin kalitesini güvence altına almak için, dışarıdan hammaddeyi satın
aldıktan sonra her parçayı kendi fabrikalarında üretirlerdi. Tüketicilerin bu markaları
seçmelerinin nedeni de ürünlerin kalitesiydi. Kaliteli ürün, iş hayatının en önemli itibar
unsuruydu. Ürünün kim tarafından, nerede üretildiği kalitenin güvencesiydi. Bugün hâlâ
insanların aklına, otomobil denince Almanya’nın, saat denince İsviçre’nin, giyim denince
İtalya’nın gelmesi, bu ülkelerin bu ürün kategorilerinde erişmiş oldukları kalite seviyesidir.
Fakat zamanla, az gelişmiş ülkelerdeki fabrikalar da gelişmiş ülkelerdeki büyük markaların
kalite seviyesine ulaştı; üstelik maliyetleri de daha düşüktü. 1980’li yılların başından itibaren,
dünyadaki büyük şirketler, maliyetlerini düşürmek amacıyla, ürünleri kendi fabrikalarında
üretmek yerine, az gelişmiş ülkelerdeki tedarikçilere ürettirmeye başladılar.
1980’lerin ortalarında yönetim guruları, bu gelişmenin teorisini de yazdı. Onlara göre
şirketler başarılı olmak için, üretim yapmak yerine, pazarlamaya öncelik vermeleri ve marka
yönetmeyi ana yetkinlik alanları olarak tarif etmeliydi.
Taşeron markalar dönemi!
1980’lerin sonunda artık makbul olan, bir şirketin her şeyi kendi fabrikasında üretmesi değil,
daha az maliyetle, tedarikçilere yaptırması ve bütün enerjisini marka yönetimine
yoğunlaştırmasıydı. 1990’lara gelindiğinde büyük şirketlerin, üretim süreçlerini parçalaması
ve ürünlerini taşeronlara yaptırması, yaygın bir uygulama olmuştu.
Üretimi, taşeron fabrikalara yaptırmanın yaygınlaşması sonunda, sanayi döneminin başından
beri ve özellikle 20. Yüzyıl boyunca, sermaye sahiplerinin gurur duydukları “üretim” itibarını
kaybetti ve tahtını markaya terk etti. Üretimi parası olan herkes, istediği her yerde
yaptırabilirdi; asıl önemli ve aynı zamanda zor olan, marka yönetmekti.
Bugün dünyanın büyük markalarının çoğunluğu, merkezde tasarımını yaptıkları ürünleri, az
gelişmiş ülkelerdeki tedarikçilere ürettirirler. Nike ayakkabılardan iPhone telefonlara kadar
pek çok marka ürünlerini -başta Çin olmak üzere- deniz aşırı ülkelerde ürettiriyor.
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2000’li yıllarla birlikte marka, herkesin daha da önem verdiği bir konu oldu. Pek çok şirket,
ana yetkinlik alanını, üretim yerine marka yönetimi olarak tarif etmeye başladı. O güne kadar,
şirketin merkezinde duran “üretim”, geri plana itildi ve “marka” şirketin merkezine oturdu.
Artık herkes markanın ve markalaşmanın, şirketin geleceğini belirleyen en kritik konu
olduğu konusunda hemfikirdi.
Bu yıllarda, bazı büyük şirketler adına “kavramsal markalama” denen bir yöntem
uygulamaya başladı. Bu şirketler, ürünlerinin üstünlüklerini ve rekabete göre farklılıklarını
anlatmak yerine, üründen bağımsız, felsefi fikirleri sahiplendi ve bu fikirlerin
savunuculuğunu yapmaya başladı.
“Mutluluk”, “paylaşmak”, “iyilik” gibi “büyük fikirleri” sahiplenen markalar, sanki bu
fikirleri ilk kez kendileri ortaya atmış gibi dillendirmeye başladı. Tüketicilerine
pazarladıkları ürünlerin üstünlüğünü anlatmak yerine, onlara sahiplendikleri bu “büyük
fikirleri” anlatmaya, onları bu fikirlerin peşinden gitmeye teşvik ettiler. Sanki varoluş
sebepleri, ürün satmak değil de, bu fikirleri yaymakmış gibi davranmaya başladılar. İnsanları
“paylaşmaya”, “mutlu” olmaya davet ettiler. “Adalet” istediler, “ırkçılığa karşıyız” dediler,
“farklılıkları kucaklayın” dediler...
Kavramsal marka yönetimi bir gereklilik mi?
Artık marka, bir ürün ya da bir hizmetin çok ötesinde bir anlam ifade etmeye başlamıştı. Bir
kavramın sözcülüğünü üstenen markalar, insanlara nasıl bir hayat yaşamaları gerektiği
konusunda rehberlik ediyorlardı. Üstlendikleri fikirleri her yerde dile getiriyor, markalarını
bu fikri yaymak için bir platform olarak kullanıyorlardı. Artık rekabet, ürünlerin rekabeti
değildi sanki. Bu markalar, ürün özelliklerinden söz etmiyordu; nasıl olsa ürünlerin kalitesi
her markada aşağı yukarı aynıydı. Asıl olan fikirlerdi.
Concepting kitabının yazarı, Jan Rijkenberg, günümüzde ürün odaklı pazarlamanın giderek
zorlandığını, şirketlerin kavramsal marka yöntemini kullanmaları gerektiğini söyler.
Rijkenberg’e göre şirketlerin yapması gereken, tüketicileri cezbedecek kavramları yaratmak
ve bu kavramı en iyi ifade eden ürün ve hizmetleri pazarlamaktır.
Kavramsal marka yönteminde, şirketin seçtiği kavram, bütün pazarlama yaklaşımını içine
alan bir dünya görüşü, bir bakış açısı, bir duruştur; markanın inancını, değer yargılarını ve
üslubunu belirler. Mutluluk, paylaşmak, yenilenmek, başarı, cesaret, iyilik... gibi mega
kavramlardan birini sahiplenen marka, hitap ettiği insanlara bu fikirle ilham verir.
Kavramsal marka yaklaşımında ürün, fiyat, dağıtım ve iletişim, şirketin üstlendiği “büyük
fikri” destekleyecek şekilde belirlenir. Kavramsal marka yaklaşımını benimseyen markalar,
ürünlerin faydalarını ve üstünlüklerini değil, üstlendikleri felsefenin hayata yansımasını
anlatırlar. Tüketicileri bu fikirle motive eder, onları bu fikrin (dolayısıyla markanın) etrafına
toplarlar. Bu sayede marka toplulukları oluştururlar.
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Markanın idealine oy vermek!
Geleneksel marka konumlandırma mevcut pazardan yola çıkarken kavramsal marka olması
gerekene, arzu edilene odaklanır; çünkü “iyilik”, “paylaşmak”, “mutluluk…” her zaman
herkesin gerçekleşmesini istediği durumlardır. Bu nedenle, kavramsal marka yaklaşımı, her
zaman tüketiciyi eyleme davet eden bir güce sahiptir. Cazibesi de bu özelliğinden
kaynaklanır.
Büyük bir fikrin savunuculuğunu yapan markayı tercih edenler, o ürünü satın almanın yanı
sıra, markanın felsefesine ortak olurlar. Body Shop’tan bir kozmetik ürünü alan kadın,
aslında çevreye duyarlı olduğunu, hayvan haklarına saygılı olduğunu bütün dünyaya ilan
eder. Büyük bir fikri sahiplenen bir markayı satın alan insanlar, markanın savunduğu
kavramın taraftarlarıdırlar. Onun ürünlerini satın alarak adeta markaya oy verirler. Markanın
dile getirdiği ideale ortak olurlar.
Bugün kavramsal marka yaklaşımının artan bir şekilde kullanılması, ürüne dayalı marka
konumlandırmasının sonu geldiği anlamına gelmez elbette. Ama kavramsal marka anlayışı,
bugün birçok şirket için, ciddi bir marka konumlandırma seçeneğidir.
Kaynak: Temel Aksoy, http://www.marketingturkiye.com.tr/users/temelaksoy?nid=35363, Erişim Tarihi:
13/08/2015
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Uygulama Soruları
1. Uygulamada sözü edilen Kavramsal Marka kavramının etkililiğini tartışınız. Size
göre üründen bağımsız marka kimlik ve kişilik yapılarının oluşması ne derece
etkilidir?
2. Reklamcılık açısından Kavramsal Marka kavramının getireceği avantajlar ve
dezavantajlar neler olabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde marka kavramı ile marka imajı-marka kişiliği yapılarına yer verilmiştir.
Akabinde ise marka kişiliğinin oluşturulmasında kullanılan önemli bir araç olan Algı haritaları
detaylı olarak anlatılmıştır.
Pazarlama faaliyetlerinin planlanmasında ve sürdürülmesinde kullanılabilecek somut
bir güç olarak değerlendirilir. Özellikle bu yaklaşıma göre marka pazarlama faaliyetlerinin
planlanmasında ve sürdürmesinde kullanılabilecek somut bir güç olarak değerlendirilir. Marka
imajı tüketicilerin algısıdır. Markanın önceki performansına göre tüketicilerin zihninde oluşur.
Marka kişiliği ise, markanın öz kimliğini destekleyen ve pazar konumunu belirleyen kişilik
belirli bir markanın çağrıştırdığı insan özellikleri bütünü şeklinde tanımlanabilir.
İşletmelerin Konumlandırma ve marka kişiliğine karar vermede, buna bağlı olarak
reklam kararlarını almada kullanılan önemli bir araç Algı Haritalarıdır. Algı haritalama, tüketici
temelli bir modelleme tekniğidir. Bir algı haritasında, her bir marka, ürün niteliği ya da ürün,
haritada belirli bir noktaya yerleştirilir. Böylece teknik, genelde ikame ürünlerin tehditlerini
değerlendirmek ve başarılı rekabet stratejileri geliştirmek için kullanılır.
Algı haritaları tüketicilerin bir ürün veya markayı zihinlerinde konumlandırırken
kullandıkları en önemli özelliklerin ne olduklarını gösterirken, bu özelliklerin ağır bastığı
pazardaki konumlandırma boşluklarını da göstermektedir. Algı haritaları ile birlikte veriler
daha kolay anlaşılır hale gelmektedir ve böylece pazarlama yöneticileri kendi ürün veya
hizmetlerine uygun olabilecek bir pazar konumu belirleyerek bu konumu sağlayabilecek
şekilde tüketici zihninde yer alma çabalarında bulunmaktadırlar. Algı haritalarından yola
çıkarak pazarın genel bir görüntüsünü ortaya koyan pazarlama yöneticileri, hizmetlerine
pazarda bir konum belirleyecek ve bu konumu sağlayacak olan pazarlama çalışmalarını
uygulamaya başlayacaklardır.
Algı haritalarının hazırlanmasında kullanılan yöntemler faktör analizi, diskriminant
analizi, correspondence analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizidir. Bu analizlerden kullanımı
en yaygın olan iki analiz diskiriminant analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizidir

.
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Bölüm Soruları

1. Algı haritaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İşletmenin markalarını nasıl konumlayacağı ile ilgili yapacakları araştırmada
kullanılacak bir yoldur.
b) Üretici temelli bir modelleme tekniğidir.
c) Her bir marka, ürün niteliği ya da ürün, haritada belirli bir noktaya yerleştirilerek
tehdit ve fırsatlar değerlendirilir.
d) Algı haritaları ürün konumlandırma ve yeni ürün geliştirmeye katkıda bulunur.
e) Tüketicilerin zihinlerinde üstte kalan ürün özelliklerini ve bu özelliklerin öne
çıktığı pazarlardaki boşlukları gösterir.

2. I. Pazardaki boşlukları ortaya koymak
II. İşletmenin, tüketicinin zihninde nerede olduğunu saptamak
III. Konumlandırma stratejileri geliştirmek veya yeniden düzenlemek
Yukarıdakilerden hangisi
özelliklerindendir?
a) Yalnız II
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

ya

da

hangileri

algı

haritalarının

kullanım

3. Aşağıdakilerden hangisi algı haritası hazırlamada kullanılan yöntemlerden biri
değildir?
a) Faktör Analizi
b) Diskriminant Analizi
c) Güvenilirlik Analizi
d) Correspondence Analizi
e) Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi
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4. I. Tüketicinin algısının zamanla değişmesi
II. Rakiplerden başka etki eden faktörün bulunmaması
III. Tek başlarına kullanılma zorunlulukları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri algı haritalarının sınırlılıklarındandır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

5. _____________, işletmelerin markalarını nasıl konumlandıracaklarını araştırdıkları
yardımcı bir yoldur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Marka konumlandırması
b) Marka sadakati
c) Marka imajı
d) Algı haritaları
e) Marka kişiliği

6. Algı haritalarının kullanımının sağladığı faydalara dair aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Algı haritaları yardımıyla işletmeler potansiyel pazarlarını oluşturan dilimleri
farklı değişkenler temelinde tanımlayabilir.
b) Her bir rakip işletme tarafından sunulan ürünleri en iyi tanımlayan özelliklerin
neler olduğunu belirlenebilir.
c) İşletmenin, tüketicinin zihninde rakiplerine kıyasla nerede konumlandığı
belirlenebilir.
d) Algı haritaları sadece yeni ürünlerin konumlandırma çalışmaları sırasında
kullanılan bir araç olup, mevcut ürünlerin yeniden konumlandırılması sürecinde
kullanılması mümkün değildir.
e) Rekabet avantajını artıracak yeni konum alternatifleri kolayca tespit edilebilir.
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7. Algı haritaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Markaları gösteren noktalar arasındaki uzaklık arttıkça, ürün veya markalar
arasındaki farklılıklar artar.
b) Markaları gösteren noktalar arasındaki uzaklık arttıkça, buna bağlı olarak
rekabet azalır.
c) Pazarlama yöneticileri algı haritalarını kullanarak kendilerine yakın olan ve
rekabet ettikleri ürün veya markaları tespit ederler.
d) Harita üzerinde aynı bölgede bulunan, birbirine yakın ürün veya markalar
arasında sınırlı bir rekabet söz konusudur.
e) Algı haritalarının hazırlanmasında kullanılan yöntemler arasında diskriminant
analizi, correspondence analizi ve çok boyutlu ölçekleme analizi gösterilir.

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Geçmiş deneyimler ve markanın tüketici ihtiyaçlarını karşılama becerisi,
tüketici zihninde marka imajının oluşmasında rol oynar.
b) İmaj, kişisel değerlere dayanan, subjektif ve duygusal unsurlar içerir.
c) İmaj sayesinde insanların algılamasında, olumlu ya da olumsuz tutumlar
oluşturulmaktadır.
d) Marka kişiliği, marka kimliğinin bir parçasıdır.
e) Marka kimliği, insan kişiliğinin markaya atfedilen özellikleridir.

9. __________, bir grup üreticinin yada satıcının ürün ve hizmetlerini tanıtmaya ve
rakiplerinden ayrı farklılaştırma yarayan isim, terim, sözcük, simge, sembol, tasarım,
dizayn, işaret, şekil, renk ya da bunların çeşitli bileşenleri şeklinde tanımlanır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Algı haritası
b) Marka
c) Marka kişiliği
d) Marka imajı
e) Reklam mesajı
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10. __________, tüketicilerin bir ürün veya işletmeyi hatırladıkları zaman zihinlerinde
beliren imgelerin tümüdür.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Algı haritası
b) Marka kişiliği
c) Marka imajı
d) Marka sadakati
e) Reklam mesajı

Cevaplar
1)b

2)e

3)c

4)a

5)d

6)d

7)d

8)e

9)b

10)c
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11. REKLAM KAMPANYASI PLANLAMA SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Kampanya Kavramı
 Reklam Kampanyaları
 Reklam Amaçları
 Durum Analizi
 Reklam Bütçesi
 Mesaj Kararı
 Medya Kararı
 Reklam Etkinliğinin Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kampanya kavramını tanımlayınız.
2. Reklam kampanya planlama sürecini açıklayınız.
3. Reklam bütçesi türlerini sıralayınız. En uygun bütçeleme yönteminin nasıl
belirleneceğine yönelik uygulamaları irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklam Kampanyaları

Kampanya kavramını
açıklayabilmek ve Reklam
kampanyası sürecini
kavramak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Reklam Bütçesi

Reklam bütçelendirme
türlerini ve kriterlerini
tanımlayabilmek

İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.

Mesaj Kararı

Mesaj kararının
reklamcılıktaki önemini
anlamak

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar












Kampanya
Reklam Kampanyası
Reklam Bütçesi
Ödeme Gücü
Satışların Yüzdesi
Rekabetçi Parite
Amaç-Görev
İtme Stratejisi
Çekme Stratejisi
Mesaj
Medya
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Giriş
Reklam kampanyalarının hazırlanması ve uygulanması belirli aşamaları olan bir sürecin
işletilmesini gerektirmektedir. Bu süreçte reklama ilişkin amaçların iyi şekilde tespit edilmesi
ve buna bağlı olarak mesaj kararının doğru şekilde ortaya konulması gerekmektedir.
Bu bölümde söz konusu reklam kampanyası planlama süreci ayrıntılı olarak ele
alınmaktadır.
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11.1. Kampanya Kavramı
Kampanya kavramını tanımlarken farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Türk Dil
Kurumu’na göre iki tanımı mevcuttur. (1) “Politika, ekonomi, kültür vb. alanlarda belirli bir
süredeki etkinlik dönemi” iken (2) “Tüketiciyi özendirmek için belli sürelerde düzenlenen
indirimli veya taksitli satışlara verilen addır”.
Kampanyalar, yapılma amaçları çerçevesince farklılaşmakla birlikte, ortak ve olmazsa olmaz
özelliği olarak “t süresince gerçekleşmesi”, farklı bir ifadeyle süresinin kesinlikle sınırlı olması
gerekmektedir. Bu husus özellikle satış geliştirme kampanyalarında, sunulan fayda ve
cazibenin sınırlı sürede ulaşılabileceği bilincini iletmek ve kaçırılabilecek bir fırsata karşı
davranışsal kabul gösterme temeline dayalıdır.

11.2. Reklam Kampanyaları
Pazarlamacıların: tüketicilerin sahip oldukları satın alma modelleri, kullanım alışkanlıkları,
marka tercihleri, marka bağlılık seviyeleri, yeniliği kabul yetenekleri, hayat tarzları, demografik
ve sosyo-ekonomik özelliklerine dinamik bir şekilde uyum sağlamak zorunda olmaları tek
sorumlulukları değildir. Ayrıca pazarlamacıları, tüm firma ve markaların yoğun iletişim
bombardımanından sıkılmış, ikna olması zor, bilgi kirliliği içerisinde kalmış durumdaki hedef
tüketici ve alt gruplarıyla, iletişimler geliştirmek, bu iletişimleri çift taraflı olarak sürdürülebilir
hale getirmek zorundadır. Bunları yaparken de, kendi stratejik amaçları, bütçesi ve elde etmeyi
ümit etiği sonuçlar arasında tutarlı bir dengeyi gözetmek zorundadır. Özet olarak ister
Bütünleşik Pazarlama İletişimi kampanyası, ister reklam kampanyası, ister satış geliştirme
kampanyası olsun, önemli bir enstrüman olarak kampanya sürecini planlamak zorundadır.
Reklam kampanyası planlaması; pazarlama dinamiklerinin ve markanın reklamdan
beklentilerinin uyumlu olup olmadığının saptanmasıyla başlar. Durum analizi; ürün/hizmet
veya markaların, rakipler ve rekabetin, hedef kitle ve tüketicilerin derinlemesine etüt edilmesi
aşamasıdır. Durum analizi aşamasında çeşitli araştırmalara ihtiyaç duyulacaktır. Reklamdan
neyi başarması beklendiğinin netleşmesinden sonra, yaratıcı strateji ve uygulama aşaması için
kararlar alınır. Tüketicilere ulaşmak için kullanılacak mecraların belirlenmesi, yani medya
planlama aşaması reklam bütçesinin belirlenmesiyle doğrudan ilişki içindedir. Tüketicilerin
karşısına çıkan reklamların ne derece etkili olduğu ve markayı istenen hedeflere ne kadar
yaklaştırdığı ise ölçümleme aşamasında anlaşılmaktadır. Reklam planlaması sürecinde yaşanan
aşamaları şimdi detaylarıyla inceleyeceğiz.
Pazarlamada reklam kararları, 5M (Mission, Money, Message, Media, Measurement) kavramı
ile tanımlanır. Türkçe karşılıkları “Misyon (amaç), Bütçe, Mesaj, Medya ortamı ve
Ölçme/değerlendirme” olarak ifade edilen 5M, reklam uygulamalarını süreç olarak ele alıp
açıklamamıza yarar ve aşağıdaki takip eden bölümde kısaca özetlenmiştir.
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Şekil 11.1: Reklam Kampanyası Planlama Süreci
Kaynak: Philip Kotler, Lane Keller, (2012), Marketing Management,
14th Edition, Pearson Education Limited Ed.’den yorumlanarak alınmıştır.

11.2.1. Reklam Amaçları
Reklam amaçlarının belirlenmesi süreci, işletmenin hedef pazar seçimi ve
konumlandırma stratejileriyle yakından ilişkilidir. Temel hedefin; belirli bir zaman
aralığında belirli bir kitle ile elde edilecek belirli bir iletişim görevi ya da elde edilecek
başarı derecesi olduğu söylenebilir.
Reklam amaçları; “hedef pazar”, “pazar konumlanması” ve “pazarlama karmasına”
ilişkin olarak önceden alınmış kararlardan, yani pazarlama stratejisinden türetilir.
Reklama çok değişik özel iletişim ve satış amaçları görevleri verilebilir. Bir reklamın
amacı ile belirli bir dönemde belirli bir kitleye iletilmek istenen özel iletişim görevidir.
Reklam hedefleri, reklamını ulaşmaya çalıştı amaçlardır. Reklam hedefleri seçmenin
başta üç nedeni vardır. Hedefler (1) Yönetimin fikir birliğinin varlığının işaretidir (2)
Bütçe mesaj ve medya stratejileri için rehberlik eder (3) Sonuçların karşılaşılabileceği
standartları oluşturur.
Reklamın amaçları daha önceki bölümde de ayrıntılı olarak anlatılmasına rağmen, Şekil
11.1.’deki modelin bütünlüğü açısından kısaca tekrar etmekte yarar vardır.
Reklamlar, öncelikli amaçları bakımından şu şekilde sınıflandırılırlar:

Bilgilendirme:
Genellikle yeni ürün sunumlarında, ürünün pazara sunuluş aşamalarında kullanılır.
Ya da mevcut bir ürünün yeni kullanım alanları ve şekilleri, ürün ve pazardaki
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değişiklikler, fiyat değişiklikleri gibi konularda tüketicileri haberdar etmek amacıyla
tercih edilir. Talep yaratma, imaj oluşturma amacıyla hareket edilir. “Yoğurdun
besleyici faydaları” gibi.

İkna etme:
Genelde bir markaya yönelik talep oluşturmak ya da kullandığı markaları
değiştirmeleri veya hemen satın almaları için ikna çabalarıdır. Karşılaştırmalı
reklamlar da, bu amacı temsil eder. Karşılaştırmalı reklamlarda, iki ya da daha
fazla markanın özellikleri karşılaştırılır. Burger King ve McDonald’sın
karşılaştırılması gibi.

Hatırlatma:
Ürün hayat eğrisinde olgunluk aşamasındaki ürünler için özellikle tercih edilir.
Marka sadakatinin sürdürülmesi ya da daha önce markanın müşterisi olmuş
tüketicileri tekrar çekmek için kullanılabilir.

Pekiştirme:
Mevcut alıcılara yönelik, onlara doğru seçim yaptıklarını vurgulamak için
kullanılır. Otomobil reklamlarında, yeni bir otomobilin çeşitli özellikleri ile
tatmin olmuş müşteriler sıklıkla gösterilir.

Bu genel amaçları dışında reklamların hedefleri işletme türlerine göre bazı farklılıklar
gösterebilir. İmalatçı reklamlarında zamanla kabul ve tercih oluşturmak, toptancı
reklamlarında alıcıya geniş bir ön seçim olanağı vermek, perakendecilere ve satış
elemanlarına yardımcı olmak, perakendeci reklamlarında ise, bir mağaza için şerefiye,
prestij, olumlu tutum ve bağlılık yaratmak, satışa sunulan ürün ve hizmet çeşitlerini liste
fiyatı, muntazam teslimatı v diğer hizmetleri vurgulamak, mağaza kuruluş yerini,
adresini hatırlatma, ivedi satın alma tepkisi oluşturmak, özel çekilişleri kampanyaları,
indirimli satışları ve benzerleri duyurmak, yıldönümleri, mağaza açılış törenleri ve
bunun gibi etkinlikler düzenlemek ve duyurmak.
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11.2.2. Durum Analizi
Reklam kampanyasının bu aşamasında; tüketicinin, pazarın, rakiplerin ve benzer
rekabet unsurlarının incelendiği durum analizi aşaması gelmektedir. Bu aşamada
incelenen başlıklar topluca aşağıda görüldüğü gibidir:

Talebin Niteliği:
1. Son tüketicilere endüstri pazarındaki alıcılar var olan ürün hizmetleri satın
alma da nasıl bir davranış sergilemektedir?
Ana satın alma biçimleri ve davranışların tanımlanması:
a. Alış-veriş yapılan mağazaların ya da öncelikle dikkat edilen endüstriyel
kaynakların miktarı
b. Aleni olarak bilgi arama düzeyi
c. Marka farkındalığı ve sadakatin düzeyi
d. Ürün kategorisi açısından satın alma kararlarını nerede verildiği (ev ya
da satış noktası)
e. Marka açısından satın alma kararının nerede verildiği (ev ya da satış
noktası)
f. Ürünle ilgili ilgili bilgi kaynağı var olan farkındalık, bilgi düzeyi
g. Satın alımı kimin gerçekleştirdiği (kadın, erkek, yetişkin, çocuk, bir grup
vesaire)
h. Satın alma kararında etkili olan kim/kemlerin olduğu
i. Satın alma kararının bireysel ya da grup kararı olması
j. Satın alma kararının sürekliliği tekrar seyrek ya da yeni satın alma
durumu
k. Satın almaya yönelik alıcının ilgisi, kişisel ilgililiği ya da heyecanı
l. Satın alma sonucu oluşabilecek risk ya da negatif durumun belirsizliği
(yüksek/ orta/ düşük)
m. İşlevselliğe karşı psikolojik önlem
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n. Tüketim zamanı

2. Pazar, “Ne satın almak istedikleri” ve “nasıl satın almak istedikleri” gibi temel
unsurlar bağlamında birkaç homojen grup ya da anlamlı bölümü ayrılabiliyor
mu? (Pazar bölümlendirme)
Kriterler:
a. Yaş
b. Aile yaşam eğrisi,
c.

Coğrafik yerleşim,

d.

Yoğuna karşı düşük kullanıcılar

e.

Satın alma sürecinin niteliği ürün kullanımı

f. Satınalma süreci niteliği
g. Ürünün kullanımı,

Talebin Kapsamı/Boyutu
1.Pazarın şimdiki büyüklüğü (Birim ve harcama açısından) nedir ve gelecekte
kapasitesi ne olacaktır?
2.Şimdiki pazar payı nedir ve seçici talep eğilimi ne yönderid.
3.Bütünsel yada bölümlendirme temelli Pazar analizlerinden hangisi daha iyi
sonuç vermektedir?

Rekabetin Niteliği
1.Rekabetin şimdiki ve gelecekteki yapısı nedir?
a. Rakiplerin salıyı
b. Rakiplerin pazar payları
c. Finansal kaynakları
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d. Pazarlama kaynakları ve yetenekleri
e. Üretim kaynakları ve yetenekleri

2. Rakiplerin günümüzdeki pazarlama programları nedir? Neden başarılı ya da
başarısız olmuşlardır?
3. Rakipler için fırsatlar ver mıdır? Neden?
4. Rakiplerin beklenen misilleme hareketleri nelerdir? Bizim geliştirebileceğiniz
farklı pazarlama programları onları etkisiz kılabilir mi?

Çevresel İklim:
1. İlgili sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik eğilimler nelerdir?
2. Bu eğilimler nasıl geliştirilebilir? Bu faktörler fırsatlar ya da problemler ortaya
çıkarabilir mi?

Ürün Yaşam Eğrisi Düzeyi:
1. Ürün kategorisi yaşam eğrisinin hangi düzeyindedir?
a. Ürün kategorisinin kronolojik yaşı nedir?
b. Ürün kategorine
etmektedirler?

yönelik

tüketiciler

bilgileri

nasıl

ifade

2. Pazarlama unsurları yaşam eğrisi girişiminde ölünün düzeni nasıl etkiler?

Endüstrinin Maliyet Yapısı
1. Çıktıları arttıran tedariklerin marjinal ya da ek maliyetlerinin bileşimi ve
miktarı nedir?
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İşletmenin Yetenekleri
1. İşletme iş süreçlerinde gerekli olan fonksiyonları gerçekleştirmek için yetenek
ve deneyime sahip mi?
a. Pazarlama yetenekleri
b. Üretim yetenekleri
c. Yönetim yetenekleri
d. Finansal yetenekleri
e. Ar-Ge yetenekleri
2. İşletmenin yetenekleri, rakiplerininkiyle karşılaşılabilir mi?
a. Üretim
b. Pazarlama ve benzeri

İşletmenin Finansal Kaynakları
1. İşletme etkili pazarlama programlarını desteklemek için sermayeye sahip
mi?
2. Sermaye nereden gelmektedir ve işletme ne zaman bunları ulaşabilecektir?

11.2.3. Reklam Bütçesi
Reklamın amaçlarının belirlenmesini ve durum analizini takiben; yapılacak reklam
kampanyasının bütçesinin belirlenmesi aşaması gelmektedir.
Bütçe oluşturma aşamasında birçok faktör göz önüne alınmalıdır:
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Ürünün yaşam eğrisinde bulunduğu aşama:
Ürün yeni ise farkındalık oluşturmak ve ürünün denenmesini sağlamak
için reklama daha fazla bir bütçe ayrılabilirken, eğer gerileme
aşamasındaysa az ya da bütçe dahi ayrılması tercih edilmeyebilir.

Pazar payı ve müşteri tabanı:
Pazar payını artırmak amacı var ise reklama daha fazla bir bütçe ayrılır.
Ancak yüksek pazar payına sahip markalar genelde bu konumu korumak
için satışlarına oranla daha az bir reklam harcaması yapabilir.

Rekabet düzeyi:
Rakip sayısı fazla ve rakiplerinde reklam bütçeleri yüksek ise reklam
harcamaları da artar.

Reklam sıklığı:
Yayınlanma sıklığına dair medya kararları da reklam bütçeleri üzerinde
etkilidir. Markaya dair mesajın tüketiciler tarafından anlaşılması veya
onaylanması için ne kadar süre ve sıklıkta tekrar edileceği ve buna göre
ne büyüklükte bir bütçe ayrılacağı önemlidir.

Marka farklılaştırmasının derecesi (ikame ürünler):
Farklılaştırma düzeyi düşük ya da içecekler, bankalar, taşıma hizmetleri
gibi ürünler için reklam bütçeleri de yüklü olmaktadır. Çünkü söz konusu
ürün ya da marka için kendine özgü eşsiz bir imaj yaratılması çabası
vardır.

Bütçe öncesinde yukarıda sayılan faktörler detaylı olarak incelenip analiz edildikten
sonra; alternatif bütçe oluşturma yöntemlerinden birinin benimsenmesi gerekir.
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“Ödeme Gücü, Satışların Yüzdesi, Rekabetçi Parite ve Amaç-Görev” olmak üzere
toplam dört adet bütçe oluşturma yaklaşımı mevcuttur.

Ödeme Gücü Yaklaşımı:
Bu yaklaşımda işletme, reklam harcamaları için ayırılabileceği en uygun
ya da en yüksek bütçeyi belirler. Tüm zorunlu giderler çıkarıldıktan sonra
kalan miktar reklam bütçesini oluşturur.

Satış Yüzdesi Yöntemi:
Bu bütçe tekniği, reklam harcamalarını doğrudan satışlara bağlar. Bu
yöntemde, firma satışların sabit bir yüzdesini reklam bütçesi olarak
ayırır. Bu yöntemin belirli avantajları vardır. Reklam harcamaları için
ayrılan bütçelerin gerekçelerini belirtebilmek (yüksek satış yüksek
harcama gibi), işletmenin imkânları doğrultusunda reklam harcaması
yapması ya da uluslararası faaliyet göstere işletmeler için her bir hedef
pazarın en uygun ve hak ettiği oranda reklam bütçesinde yer almasını
sağlayabilmesi ile uygulamada tercih edilir. Ancak; daha çok geçmiş
satış verilerine dayanması, satışlar azalmaya başladığında yapılacak
reklam harcamaları, yeni ürün lansmanı ya da yeni pazarlarda
kullanılamaması gibi hususlar dezavantajlı olduğu yönleridir.

Rekabetçi Parite Yaklaşımı
Reklam harcamalarına ayrılacak bütçe, rakip işletmelerin reklam
harcamalarına ayırdıkları ya da ayıracakları öngörülen miktarlar
doğrultusunda belirlenir. Dezavantajlı yönlerinden en önemlisi,
rakiplerin bütçe tasarımlarını en uygun ya da optimal şekilde yaptıklarını
varsaymaktır.

Amaç ve görev yaklaşımı
Reklam amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için işletmenin
üstlenmesi gereken görevlerin yerine getirilmesini ifade eder. Bu noktada
öncelikle reklam amacı belirlenir. İşletme, farkındalık düzeylerini
artırmak, ürünün denenmesini sağlamak ya da tekrar satın alınmasını
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sağlamak gibi çeşitli amaçlardan hangisine ya da hangilerine
yöneleceğine karar verir. Bu yöntemde işletme, beklediği reklam
amaçlarına ulaşmak için gerekecek harcamaları hesaplar ve bu tutar,
reklam bütçesini oluşturur. Yani bir maliyet-kazanç analizini içerir.

İşletmeler tutundurma bütçelerini tutundurma araçları olan reklam, kişisel satış, satış
tutundurma ve halkla ilişkiler arasında nasıl paylaştıracaklarına karar vermelidirler.
Bunun yanında işletmeler, tutundurma faaliyetlerinin ne kadarının doğrudan
pazarlamayı kapsayacağını da belirlemelidir. İşletmeler, tutundurma araçlarını
dikkatlice bir bütün olarak düzenlenmiş tutundurma karması haline getirmelidir.
Bununla beraber, işletmeler tutundurma karması elemanlarını belirlerken ürünün
pazarına, müşterilerin ürünü alma hazırlığına, ürünün yasam eğrisi üzerindeki
yerine ve ürünün pazar payına dikkat etmelidirler.

Her tutundurma eyleminin kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu özellikler ve hedef kitle
dikkate alınarak uygun bir karma oluşturulmaya çalışılır. Ayrıca işletmenin izlediği tutundurma
stratejisi de bu noktada önemli rol oynar.
İki tür tutundurma stratejisinden söz edilir. Bunlar, malı alıcıya itme stratejisi ve alıcıyı mala
çekme stratejisi’dir.

İtme Stratejisi
Malı alıcıya itme stratejisinde dağıtım kanalının her kademesi malı, kendisinden
sonraki kademeye doğru tutundurma eylemlerine girer.
- Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerine daha uygundur.

Şekil 11.2.: İtme Stratejisi Aşamaları

328

Çekme Stratejisi
Alıcıyı mala çekme stratejisinde ise talebi yönlendirmeye çalışılır ve tüketicinin
perakendecilerden malı sorması sağlanır. Böylece perakendeciden toptancıya,
toptancıdan üretici işletmeye doğru iletişim ağı kurulur.

Şekil 11.3.: Çekme Stratejisi Aşamaları
İki stratejinin uygulanmasında farklı tutundurma eylemlerine ağırlık verilir.
Örneğin, tüketim çekme stratejisinde daha çok reklama, itme stratejisinde ise
kişisel satış ve satış tutundurmaya önem verilir.

11.2.4. Mesaj Kararı
İşletmelerin reklam mesajlarında dikkat etmeleri en önemli noktalardan ilki
yaratıcılıktır. Yaratıcılık önemlidir ancak yeterli değildir. Reklam mesajı dört aşamada
hazırlanır:

Mesaj Oluşturma:
Tüketicilerin üründen beklentileri, ne tür faydalar elde etmek istedikleri,
kullanım deneyimleri gibi unsurlar üzerine, rakiplerin stratejileri
izlenerek, uzmanların ya da aracıların görüşlerine danışılarak mesaj
stratejileri belirlenir.

Mesajın Değerlendirilmesi ve Seçimi:
Arzu edilirlik, seçkinlik, inandırıcılık vb. kriterlere göre mesaj
değerlendirilir. Hedef tüketici kitlesine uygunluğu çeşitli pazar
araştırmalarıyla test edilir.
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Mesajın Uygulanması
Mesajın tonu (pozitif-negatif), reklamda kullanılan slogan, cümle ya da
kelimeler, anlatım tarzı, üslup ve formatı (haber, soru, öykü vs.),
kullanılan resim veya simgeler bir bütün olarak değerlendirilir.

Sosyal/yasal açıdan incelenmesi
Son aşamada da, reklam toplumsal ve yasal normlara uygunluğu
açısından, tüm izleyici grupları, kültürel değerler gibi unsurlar dikkate
alınarak incelenir ve uygunluğuna karar verilir.

11.2.5. Medya Kararı
Bir sonraki aşama, reklamın yayınlanacağı medya ortamının seçimidir. Medya seçimi,
hedef kitleye arzu edilen sunumları ulaştırabilmek için maliyet etkinliği olan araçların
belirlenmesidir.
Bu noktada işletmelerin vermesi gereken en önemli karar; ulaşılabilirlik, sıklık ve etki
düzeyi üzerinedir. Sunumların etkinliği bu üç unsura bağlıdır.

Ulaşılabilirlik:
Belirli bir zaman aralığında en az bir kez reklam sunumuna maruz kalan
farklı kişi ya da hane sayısıdır.

Sıklık:
Belirli bir zaman aralığında kişi ya da hanelerin reklama maruz kalma
sayısıdır.

Etki:
Belirli bir medya ortamı üzerinden yapılan sunumun kalitatif değeridir.
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Bu üç unsurun, maliyet etkinliği de sağlayacak kombinasyonuna ulaşılmaya çalışılır.
Birçok mecra arasından seçim yaparken düşünülmesi gereken; tüketicinin medya
alışkanlıkları, ürünün doğası, mesaj tipleri ve maliyetlerdir. Özgün medya araçlarının
seçimi ve doğru zamanlama üzerine karar vermek önemlidir.

11.2.6. Reklam Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Reklam etkinliğinin değerlendirilmesi bir sonraki bölümde incelenecektir.
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Uygulamalar

İYİ STRATEJİ + İYİ HİKAYE = İYİ REKLAM
İyi reklam, iyi içeriktir. Birçok araştırmaya göre, seyyar satıcıların "Gel abi gel!" diye
bağırması gibi doğrudan satış yapmaya çalışan, satış amacı çok göze batan reklamlar fazla
sevilmiyor.
Bunun
yerine,
insanlara
değerler
aracılığıyla
dolaylı satış mesajı
veren ve insanların
çeşitli
kanallar
aracılığıyla paylaşmak
isteyeceği
hikayeler
içeren reklamlar daha
çok hoşa gidiyor. Yani
reklam yaparken sırf
kendimizi
değil,
tüketiciyi
de
düşünmemiz gerekiyor.
Bununla birlikte, hikaye anlatma konusunu çok ciddiye alan firmalar net bir strateji ve hedef
belirlemezlerse, sadece hikaye anlatarak çok etkili olamayabilirler. Bir hikayeyi bir değere
dönüştürmek ve o hikayenin paylaşılmasını sağlamak için, sadece bir hikaye düşünmekten
daha fazlasını yapmak gerekir. Reklam hikayemizi tasarlarken bazı öğelere dikkat edersek,
hikayemizin başarılı ve etkileyici olma ihtimali artacaktır.
1- Sektörünüzü İyi Bilin
Düşündüğünüz mesajı bir hikayeye çevirmek, iyi bir reklam için yeterli değildir.
Tüketicilerin etkileşimde bulunmak isteyeceği bir içerik üretmek için, hedef kitlenizin
gözünde taşıdığınız değeri anlamanız gerekir. Burada şu şekilde düşünmeliyiz: "Tüketiciler
ürün satın almıyor. Karşılaştıkları bir sorunu çözmeye çalışıyor." Tüketicilere, onların
ürünümüz veya hizmetimizle çözebilecekleri sorunu anladığımızı ve bildiğimizi
göstermeliyiz. Yani içeriğimiz, ilgili konuda uzman olduğumuzu göstermeli.
Tabi ki, bir sorunu çözme dışında ürünümüz başka işlere yarıyor da olabilir. Bu durumda
kendimizi tüketicinin yerine koyarak, "Tüketici şöyle hissetmek, şöyle vakit geçirmek, şöyle
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bir şey yapmak istiyor vb." diye düşünmeli ve kendimizi onların yerine koyarak hikayeler
üretmeliyiz.
2- Hedef Kitlenizi Anlayın
Hedef kitlenizin ruh halini ve reklamınızı gördükleri ortamı hesaba katarak hikaye geliştirin.
Mesela biz bir firmanın müdürüne mi ulaşmak istiyoruz, yoksa o firmadaki sorunları çözme
sorumluluğunu taşıyan bir departmana ulaşmamız mı daha etkili olur? Veya biz bir
süpermarket içinde bir afiş kullanacaksak, o an oradaki tüketicinin ruh hali nasıl olur ve
süpermarket ortamı insanın o anda nasıl bir bakış açısına sahip olmasını sağlar? Bunlar
üzerinde düşünmeliyiz.
3- Yazılı Bir İçerik Stratejiniz Olsun
Reklamınız için seçebileceğiniz çok sayıda mecra olduğu doğru olmakla birlikte, içeriğiniz
belirli bir amacı hedefleyen belirli bir tona sahip değilse, ilgili ilgisiz bütün mecralara
üzerinde düşünülmeden yayılırsa ve reklamınız için belirli bir zaman limiti koymazsanız,
bütün çabalarınız boşa gidebilir. Aklımıza güzel bir fikir gelebilir, ama planlama yapmadan
ve bir reklam stratejisi oluşturmadan reklamımızı aklımıza o gün nasıl estiyse o şekilde
yayınlamak gibi bir hata yapmamalıyız.
4- Hedef Kitlenizi Dinleyin
Aklınıza tema olarak iyi bir hikaye gelmiş olabilir. Peki bu hikayeyi, tüketicilerin etkileşimde
bulunmak isteyeceği bir hale nasıl getirebiliriz? Hedef kitlenizin kullandığı dil ve ilgilendiği
içeriğe bakın ve onların kendi aralarında kurduğu diyaloğa nasıl dahil olabileceğinizi
düşünün. Hedef kitlemizin üslubu ve içerikler hakkındaki düşünceleri, bizim reklam
hikayemiz için en iyi tonu bulmamızı sağlayacaktır. İnsanların güvenilirliğe çok önem
verdiği bir ürün için mizahi veya neşeli bir reklam yapmak, hikayemiz ne kadar iyi olursa
olsun insanları etkilemeyebilir. Çünkü insanlar o ürünle ilgili güvenlik temalı şeyler duymak
istiyordur.
5- İçeriğinizin Farklı Versiyonlarını Hazırlayın
Gerçekten güzel bir içerik bulmuş ve bu içeriği özellikle video reklam için düşünmüş
olabiliriz. Ama sırf video reklamla yetinmeyip, "Bunu nasıl daha fazla yayabilirim?" şeklinde
bir bakış açısına sahip olabiliriz. Tabi bunu belirli bir planlama dahilinde yapmalıyız.
İçeriğimizi veya aktarmak istediğimiz mesajı bir blog gönderisine, bir infografiğe, bir basın
bildirisine, bir tanıtım yazısına dönüştürebilir ve sosyal medya platformlarında paylaşılabilir
hale getirebiliriz. İnternete her gün milyonlarca video ve çeşitli türde içerik yükleniyor ve
bizim hazırladığımız içerik, hemen arşivlere geçecek ve bir köşeye konacak bir içerik
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olmamalıdır. Bunun yerine, etkileşimde bulunulacak, paylaşılacak veya insanların bir şey
öğrenebileceği, tekrar tekrar bakılmayı hak eden değerli bir içerik düşünmeliyiz.
Kaynak: http://www.reklam.com.tr/reklam-yazilari/iyi-strateji-+-iyi-hikaye-=-iyi-reklam/450, Erişim Tarihi:
18.08.2015
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Uygulama Soruları
1. Reklamda iyi hikaye kullanımının etkililiğini mevcut durumda yapılan çalışmaları
da dikkate alarak inceleyiniz.
2. Tüketicilerin hikayesi iyi olan markaya yönelik tutumu daha olumludur yorumu
yapılabilir mi? Ayırt edici kriterleri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklamcılıkta kampanya kavramı kısaca açıklanmış ve akabinde reklam
kampanyalarının planlama süreci ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
İşletmeler ister Bütünleşik Pazarlama İletişimi kampanyası, ister reklam kampanyası,
ister satış geliştirme kampanyası olsun, önemli bir enstrüman olarak kampanya sürecini
planlamak zorundadır.
Reklam kampanyası planlaması; pazarlama dinamiklerinin ve markanın reklamdan
beklentilerinin uyumlu olup olmadığının saptanmasıyla başlar. Durum analizi; ürün/hizmet
veya markaların, rakipler ve rekabetin, hedef kitle ve tüketicilerin derinlemesine etüt edilmesi
aşamasıdır. Durum analizi aşamasında çeşitli araştırmalara ihtiyaç duyulacaktır. Reklamdan
neyi başarması beklendiğinin netleşmesinden sonra, yaratıcı strateji ve uygulama aşaması için
kararlar alınır. Tüketicilere ulaşmak için kullanılacak mecraların belirlenmesi, yani medya
planlama aşaması reklam bütçesinin belirlenmesiyle doğrudan ilişki içindedir. Tüketicilerin
karşısına çıkan reklamların ne derece etkili olduğu ve markayı istenen hedeflere ne kadar
yaklaştırdığı ise ölçümleme aşamasında anlaşılmaktadır.
Reklam amaçlarının belirlenmesi süreci, işletmenin hedef pazar seçimi ve
konumlandırma stratejileriyle yakından ilişkilidir. Temel hedefin; belirli bir zaman aralığında
belirli bir kitle ile elde edilecek belirli bir iletişim görevi ya da elde edilecek başarı derecesi
olduğu söylenebilir. Reklamlar, öncelikli amaçları bakımından Bilgilendirme, İkna etme ,
Hatırlatma, Pekiştirme şeklinde sınıflandırılırlar.
Reklamcılıkta bütçe oluşturma yöntemi olarak “Ödeme Gücü, Satışların Yüzdesi,
Rekabetçi Parite ve Amaç-Görev” olmak üzere toplam dört adet bütçe oluşturma yaklaşımı
mevcuttur.
Medya seçimi, hedef kitleye arzu edilen sunumları ulaştırabilmek için maliyet etkinliği
olan araçların belirlenmesidir. Bu noktada işletmelerin vermesi gereken en önemli karar;
ulaşılabilirlik, sıklık ve etki düzeyi üzerinedir. Sunumların etkinliği bu üç unsura bağlıdır.
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Bölüm Soruları

1. I. Durum Analizi
II. Bütçe Kararı
III. Amaç Belirleme
IV. Mesaj / Medya Kararı
V. Kampanya Değerlendirme
Pazarlama reklam kararı sürecinin aşamaları hangi seçenekte doğru sıralamayla
verilmiştir?
f) I-II-III-IV ve V
g) I-III-II-IV ve V
h) III-I-II-IV ve V
i) V-IV-III-II ve I
j) II- I- IV-III ve V

2. I. Talebin Niteliği
II. Talebin Kapsamı
III. Ürün Yaşam Eğrisi Düzeyi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
değerlendirilecek olan unsurlardandır?
a) Yalnız II
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

durum

analizi

kapsamında

3. Aşağıdakilerden hangisi reklam bütçesi oluşturma yaklaşımlarından biri değildir?
a) Maliyet Yaklaşımı
b) Ödeme Gücü Yaklaşımı
c) Satış Yüzdesi Yaklaşımı
d) Rekabetçi Parite Yaklaşımı
e) Amaç ve Görev Yaklaşımı
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4. I. Tüketicinin malı sorması sağlanır.
II. Üreticiden toptancıya, toptancıdan perakendeciye bir akış söz konusudur.
III. Reklam faaliyetine önem verilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekme stratejinin özelliklerindendir?
a) Yalnız II
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

5. I. Etki
II. Sıklık
III. Ölçülebilirlik
Yukarıdakilerden
unsurlardandır?
a) Yalnız III
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

hangisi

ya

da

hangileri

medya

kararını

etkileyen

6. __________ amaçlı reklamlar, genellikle yeni ürün sunumlarında, ürünün pazara
sunuluş aşamalarında kullanılır. Ya da mevcut bir ürünün yeni kullanım alanları ve
şekilleri, ürün ve pazardaki değişiklikler, fiyat değişiklikleri gibi konularda tüketicileri
haberdar etmek amacıyla tercih edilir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Bilgilendirme
b) İkna etme
c) Hatırlatma
d) Pekiştirme
e) Konumlandırma
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7. Reklam kampanyası planlama sürecinin __________ aşamasında; tüketicinin, pazarın,
rakiplerin ve benzer rekabet unsurları incelenir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Amaç belirleme
b) Kampanya değerlendirme
c) Durum analizi
d) Bütçe kararı
e) Mesaj kararı

8. __________ işletmenin reklam harcamaları için ayırılabileceği en uygun ya da en
yüksek bütçeyi belirlemesidir. Tüm zorunlu giderler çıkarıldıktan sonra kalan miktar
reklam bütçesini oluşturur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Maliyet Yaklaşımı
b) Ödeme Gücü Yaklaşımı
c) Satış Yüzdesi Yaklaşımı
d) Rekabetçi Parite Yaklaşımı
e) Amaç ve Görev Yaklaşımı

9. __________ amaçlı reklamlar, mevcut alıcılara yönelik, onlara doğru seçim yaptıklarını
vurgulamak için kullanılır. Otomobil reklamlarında, yeni bir otomobilin çeşitli
özellikleri ile tatmin olmuş müşteriler sıklıkla gösterilir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Bilgilendirme
b) İkna etme
c) Hatırlatma
d) Pekiştirme
e) Konumlandırma
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10. __________, reklam amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için işletmenin
üstlenmesi gereken görevlerin yerine getirilmesini ifade eder. Bu yöntemde işletme,
beklediği reklam amaçlarına ulaşmak için gerekecek harcamaları hesaplar ve bu tutar,
reklam bütçesini oluşturur. Yani bir maliyet-kazanç analizini içerir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Maliyet Yaklaşımı
b) Ödeme Gücü Yaklaşımı
c) Satış Yüzdesi Yaklaşımı
d) Rekabetçi Parite Yaklaşımı
e) Amaç ve Görev Yaklaşımı

Cevaplar
1)c

2)e

3)a

4)d

5)b

6)a

7)c

8)b

9)d

10)e
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12. MEDYA PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Medya Planlama ve Kapsamı
 Medya Planlama Ajanslarının Reklamverene Faydaları
 Medya Planlamasının Önemi
 Medya Planlaması Aşamaları
 Pazar Analizi
 Medya Hedeflerinin Belirlenmesi
 Medya Stratejisinin Oluşturulması
 Değerlendirme ve Takip
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Medya planlama nedir? Reklamcılıkta mecra seçiminin önemi nedir?
2. Medya Planlamasının aşamaları nelerdir?
3. Medya stratejisi oluşturmanın aşamalarını kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Medya Planlama ve
Kapsamı

Medya planlamanın ve
mecra seçiminin öneminin
kavranması

Çeşitli örnekler ile
incelemek vasıtasıyla elde
edilecektir.

Medya Planlamanın
Aşamaları

Medya planlaması süreci ile
ilgili önemli konuların
öğrenilmesi

Konu ile ilgili temel
kavramlar ve örneklerin
okunması ve tartışılması ile
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar








Mecra Seçimi
Pazar Analizi
Medya Hedefleri
Medya Stratejisi
Hedef Kitle
Zaman Planı
Reklam Sıklığı
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Giriş
Medya planlama, reklam ajansı tarafından reklamverenin ürün/hizmetleri için
oluşturulan kampanyanın hedef kitleye ulaşmasından sorumludur ve reklam planlaması
sürecinin en kritik aşamalarından biridir
. Televizyonda, gazetelerde, açıkhava reklam alanlarında ve internette karşınıza çıkan
reklamlar, o alanlara gelişi güzel yerleştirilmez. Reklam mecraları çoğunlukla oldukça pahalıdır
ve doğru bir planlama yapılmazsa, reklamverenin bütçesi etkin şekilde değerlendirilemez. Bu
da aylar süren çalışmaların başarısızlığa uğraması demektir. Reklam kampanyası için medya
planlama yapılırken; hedef kitlenin ne kadarına ulaşılacağı, hangi reklam ortam ve araçlarının
kullanılacağı, reklam kampanyasının ne kadar süre yayında kalacağı, hangi
mevsimlerde/aylarda/günlerde/saatlerde tüketicinin karşısına çıkacağı, reklam bütçesinin hangi
mecralara ne şekilde bölüştürüleceği gibi kritik sorular en maliyet-etkin şekilde
cevaplanmalıdır. Medya planlama çok önemli bir uzmanlık alanıdır.
Özetle Medya seçimi, hedef kitleye arzu edilen sunumları ulaştırabilmek için maliyet
etkinliği olan araçların belirlenmesidir. Bu bölümde söz konusu medya planlama süreci ayrıntılı
olarak ele alınmaktadır.
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12.1. Medya Planlama ve Kapsamı
Verimlilik optimizasyonu açısından son derece zor olan medya planlama süreci, kapsamlı bir
ön hazırlık ve analiz süreçleri gerektirmektedir. Bilindiği üzere; reklam fikrinin
oluşturulmasından,
farklı
mecralara uyarlanması ve nihai
olarak
reklamın
yayınlanmasına
kadarki
süreçten, bazı paydaşları da
dahil olmak üzere reklam
ajansı sorumludur.
Ancak medyanın çok sayıda,
birbirlerinden çok farklı ve
dağınık
olması
bu
işi
güçleştirmektedir. Bunun için
ortaya toptancı medya satın
alma
firmaları
çıkmıştır.
Bunlar hem indirim, hem de
karşılaştırmalı uzmanlık bilgisi
sağlamaktadırlar. Bir de medya
satın alma firmaları bulunmaktadır. Genelde bir firmanın pazarlama stratejisine uyacak
medyayı bulmakta uzmanlaşırlar. Bunların bir kısmı stratejik medya planlamasını ajanslara
bırakmakta, bir kısmı kendileri yapmaktadırlar.

12.1.1. Medya Planlama Ajanslarının Reklamverene Faydaları










Yüksek erişim, düşük maliyet ve yeterli frekans sağlarlar.
Başarılı bir kampanyanın çıkması için olmazsa olmazdır. Kreatif çalışmanın
verimsiz olup olmadığı için de bir ölçü aracıdır.
Mecraların kendi verimliliklerini artırmak için yaptıkları satış hilelerinden
korunmayı sağlar,
Yeterli bütçenin oluşması için çalışmalar yapar, alternatifler üretir.
Başarılı bir kampanya çıkması için bir yol yoktur. Ama en uygun bütçe ve en
yüksek erişimi yakalamak için bir ya da birkaç yol vardır. Bunları reklamverene
sunar. Ve uygulamasını yönetir.
Newmedia ve verimlerini araştırır ve fayda umarsa reklamverenin yer almasını
önerir.
Reklamverenin istekleri değerlendirilir ve analizler yapılır.
Verimsiz icraatları reklamverene duyurur ve uygulamayı sonlandırır.
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12.1.2. Medya Planlamasının Önemi
Her medya planı, bir markanın en önemli pazarlama problemi çerçevesince meydana
gelir. Farklı bir bakış açısına göre; pazarlama planının oluşturulmasındaki neden
“Medya-Pazarlama planına giriş yapmaktır”. Rakip markalar ve pazarın kendisiyle ilgili
diğer araştırmalar daha sonra yapılır. Ancak ana problemin tanımlanmasının kendisi bir
problemdir. Bir ürün ya da hizmet markasına dair problemler, farklı önem seviyelerine
sahip olabilir. Eğer planlamacı, birbiriyle ilgisi olan problemlerle karşı karşıya ise,
detaylı bir durum analizi yapması gerekir. Aşağıdaki örnekler medya planlama için
kritik olabilecek birkaç probleme değinmektedir.

Örnek 1:
A markalı kırışık giderici kremin, İstanbul Anadolu yakasındaki
satışlarında düşüş gözlenmektedir.

Örnek 2:
Aynı bölgede, Y markalı bulaşık makinesi deterjanının satışları daha
yüksektir. Kullanıcılardan daha iyi temizlediği bilgisi alınmaktadır.

Örnek 3:
Zeytinyağı sektöründeki en iyi marka, İzmir bölgesinde fiyatını sahip
olduğumuz markanın altına düşürmüştür.

Örnek 4:
Markamızı bir dönem kullanıp bırakanlar, şimdi F markasının müşterisi
olmuşlardır.

Belirlenen pazarlama problemi, bundan sonra yürütülecek medya planlama
faaliyetlerinin yönü ve şiddetini belirleyecektir. Şüphesiz ki; ana problemi destekleyici
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diğer unsurlarında açıkça ortaya konulması, problemin ayrıntılarına ve diğer pazarlama
bileşenleri açısından tanımlanması gerekmektedir.
Sözgelişi örnek 4’de görüldüğü üzere; markamızı terk eden tüketicilerin F markasına
kayma nedenleri incelendiğinde;

Mamul Açısından:
Algılanan kalitemizin yeterliliği,
Ürünün rakiplere göre karşılaştırması,
Ambalaj ve saklama koşulları,
Garanti ve montaj,
Teknik servis yaygınlığı ve servislere yönelik tüketici memnuniyeti,
Ürün iade ve değişimi,
….

Fiyat Açısından:
Piyasa koşullarına göre fiyat seviyemiz
Fiyatlandırma politikalarımız,
Ödeme koşulları, (Peşin ve vadeli fiyatları, vade sayıları..)
Rakiplerin fiyata yönelik kampanyaları,
…

Dağıtım Açısından:
Rakiplerin bulunduğu tür kanallarda bulunabilme,
Dağıtımın yerinde, zamanında ve çeşitlilikte yapılabilmesi,
Dağıtım kaynaklı ürün hasarları,
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Toptancı ve perakendeci komisyonları ve rakiplere göre karşılaştırması,
…

Tutundurma Açısından:
Pazarın özelliklerine göre yeterli pazarlama iletişimi yapılması,
Pazarlama iletişiminin içeriği ve sıklığı,
Rakiplerin içerik, hedef ve kampanyaları,
Marka bilinilirliği, sadakati ve memnuniyeti,
Rakiplere göre marka imajı (konumu)
…
gibi arttırılabilecek tüm faktörler gözden geçirilip detaylı bir şekilde strateji oluşturacak
şekilde ortaya konulmalıdır.

12.2. Medya Planlaması Aşamaları
Medya Planlamasının aşamaları aşağıda görüldüğü gibidir:
A. Pazar Analizi
B. Medya Hedeflerinin Belirlenmesi
C. Medya Stratejisinin Oluşturulması
D. Değerlendirme ve İzleme

12.2.1. Pazar Analizi
Hedef tüketicisinin arzu istek ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren
pazarlama yönetimimin sunularını iletebilmesi için etkili bir pazarlama iletişimi ne
kadar kaçınılmaz ise, iletişimin etkin bir şekilde muhatabıyla buluşması için medya
planlamada o derece önemlidir.
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Medya planlamasında hedef tüketici kitle/kitlelerinin belirlenmesi önemli olduğu kadar,
firmanın, markanın içerisinde olduğu çevre faktörlerinin medya satınalma ajansı
tarafından bilinmesi de son derece önemlidir. Reklamveren firmanın, ürün ve
hizmetlerinin rakip ve rakipleri, ikame imkânları, pazardaki bilinilirlik oranı, marka
sadakati, marka kimliği, kanuni kısıtlamalar, rakiplerin dağıtım kapasite ve ağları,
ulaşım ve çevre şartları, sektördeki teknolojik imkânlar ve benzeri hususlar bahsedilen
firma çevresi faktörlerin bazılarını oluşturmaktadır.
Reklam Nedir? bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere; mamullerin aynı canlı
organizmalarda olduğu gibi bir hayat eğrilerinden söz etmek mümkündür. Kısaca; giriş,
gelişme, olgunluk ve düşüş olmak üzere dört aşamaya ayrılabilen bu süreçteki her bir
aşama medya planlama açısından farklılık oluşturmaktadır.
Sözgelişi giriş aşamasındaki ürün ve hizmetler için; kendi hedef tüketicisine hitap eden
kitlesel yayın organlarında bilgilendirici tür reklamlar tercih edilir. Bu aşamada önek
ürün numuneleri dağıtımına ağırlık verilebilecekken, düşüş aşamasında yeni müşterilere
yönelmeyi bir kenara bırakıp, mevcut müşterilerin kullanım sıklıklarını ve satın alma
miktarlarını düşürmelerini yavaşlatıcı (veya alımlarını sürdürücü) kısıtlı reklamlara
yönelmek daha tutarlı olacaktır. Medya planlama ise, iletişimi gerçekleştirilen ürünühizmetin mamul hayat eğirişindeki konumuna dikkat ederek, bu amaçlara en uygun
medya karmasının seçimini gerçekleştirecektir.
Tüketicilerin çeşitli ürünleri satın alırken gösterdikleri ilginlik düzeyleri ve satın alma
kararında rol oynayan rasyonel ve duygusal etmenler ürünlere göre farklılaşmakta, bu
farklılaşma
reklam
stratejilerini de doğrudan
etkilemektedir.
Örneğin
araba ev gibi ürünlere dair
düşünmenin hissetmeden
daha
fazla
olduğu,
tüketicilerin yüksek ilginlik
gösterdiği,
satın
alma
sürecinin
“öğrenmehissetme-yapmak” şeklinde
ilerlediği ürünler için hedef
kitle
önce
bilgilenme
istemekte, sonra bununla
duygusal
tatmin
elde
ettikten
sonra
eyleme
geçmektedir. Bu alanda daha bilgilendirici olarak hazırlanmış uzun metin formatını
kullanıldığı reklamlar yer almaktadır. Kuşkusuz bu tip reklamlar için de uygun reklam
ortamları belirlenmesi önem kazanmaktadır. Örneğin ürünle ilgili detaylı bilgi verme
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olanağına sahip olan gazete ve dergi reklamları, kataloglar gibi reklam ortamları bu
anlamda oldukça caziptir.

12.2.2. Medya Hedeflerinin Belirlenmesi
Medya planlaması hedefler bölümü, o medya planlamasıyla ne elde edilmek istendiğini
anlatılmasıdır.
Bir
medya
planlamasında,
hedefler
şu
şekillerde
örneklendirilebilmektedir.

Hedef kitle:
Üst gelir ve eğitim düzeyinde olanlara özel bir ilgi göstererek, 35 ve üzeri yaşta
erkeklere ulaşmak,

Coğrafya:
Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek reklam vermenin yanı sıra tarihsel olarak en yüksek
satışların gerçekleştiği bölgelere ek yayınlar koymak,

Mevsimsellik:
Tarihsel eğilimleri gösterdiği satış düzeylerine uygun olan zamanlama ile tüm yıl içinde
reklam yayınlamak,

Süreklilik veya Dönüşümlü Yoğunluk:
Yıl içinde düzenli bir biçimde reklam yayınlamak yada da geçmiş satışları yüksek
olduğu dönemlerde yoğun reklam yayınlatmak,

Tasarımcı Sınırlamalar:
Ürünün özelliğini görsel olarak sergileyebilen mecralı kullanmak,
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Erişim ya da Sıklık:
Dört haftada en azından altı yayınlık bir sıklık yakalamak ve erişimi bir bütçe içinde
kalarak maksimize etmek,

12.2.3. Medya Stratejisinin Oluşturulması
Medya stratejisinin oluşturulması süreçleri farklı aşamalar altında incelenmektedir. Bu
aşamalar aşağıda görüldüğü gibidir:






Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Coğrafi Alanın Belirlenmesi
Zaman Planının Oluşturulması
Reklam Sıklığının Belirlenmesi
Reklam Bütçesi

a. Hedef Kitlenin Belirlenmesi:
Toplumdaki dinamik süreç dikkate alındığında, farklı beklenti ve kullanım
alışkanlığına sahip, değişik satın alma modelleri ile hareket eden, farklı marka
algıları, bağlılıkları bulunan, tüketim eğilimleri ve modaya bakış açıları
itibariyle birbirlerine benzemeyen, farklı demografik ve sosyo-ekonomik
tüketici kesimlerinin mevcudiyetini görürüz. Alt seviyelere inildiğinde, sözü
edilen tüketici kesimlerinin arzu, istek, ihtiyaç ve beklentileri ve yukarıda
sayılan bazı hususlar itibariyle benzeştiği, ortak değerleri paylaştığını görürüz.
Bilindiği üzere bu tüketici topluluklarına hedef kitle denilmektedir. Etkili bir
medya planlama süreci için, pazarın bölümlendirilmesi ve hedef tüketicinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Bunların sözel olarak tanımlanması kolay anlaşılabilir gibi gözükmekle birlikte;
pazarda
mevcut
marka/ürün/hizmete
göre
belirlenmesi, anlamlı kitleler
halinde organize edilmesi ve
tüm pazarlama gayretlerinin
bu belirlenen hedef kitle ve
kitlelere yöneltilmesi son
derece kritik bir süreçtir.
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Bu sürecin ilk aşaması olan hedef kitlenin belirlenmesinde kullanılacak en
sağlıklı yol Pazarlama Araştırmasıdır. Yapılan araştırma sonucu elde edilen veri
ve bilgiler; değerlendirilmesi sonucu ürün ve hizmetimize muhatap olan
tüketiciler; demografik özelliklerine (yaş, cinsiyet, medeni durum,..), sosyoekonomik özelliklerine (gelir, eğitim, meslek,..), tüketim alışkanlıklarına, satın
alma davranışlarına, yeniliği karşı tutumlarına, marka eğilimlerine, yaşam
stillerine, Sosyo Ekonomik Seviye (SES : A, B, C1, C2, D ve E gruplarına) ve
benzer çok değişkenli hususlara göre alt gruplara ayrılabileceklerdir. Türkiye’de
ki SES gruplarını dağılımı şekil 12.1.’de görülmektedir.

Şekil 12.1.: Türkiye’deki Sosyo Ekonomik Statü (SES) Grupları
Kaynak: Türkiye Araştırmacılar Derneği; http://tuad.org.tr/, Erişim: Temmuz
2015

Medya Planlamada; reklamın hedef izleyicisi olan grubun ölçülebilir şekilde
belirlenmesi, bunlara hangi mecra, sıklık ve zaman diliminde ulaşılacağı ve bu
iletişimin ne süreyle sürdürüleceği son derece önem taşımaktadır. Burada
yapılabilecek küçük bir stratejik hata sonucu belki de son derece tasarım ve
etkileme gücü yüksek hazırlanmış bir reklam için; hedef “kitlesine ulaşamayan
mesaj, izlenmeyen veya izlenme oranı düşük bir iletişim, satın alma potansiyeli
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olmayan bir kitleye yönelme” vb. gibi sayılabilecek olumsuzluklarla
sonuçlanabilecektir. Farklı bir ifadeyle bu durum; her bir TL’lik pazarlama
iletişimi bütçesinin geri dönüş oranını düşürecektir.

Şekil 12.2.: Türkiye’deki Sosyo Ekonomik Statü (SES) Grupları
Kaynak: Türkiye Araştırmacılar Derneği; http://tuad.org.tr/, Erişim: Temmuz
2015

b. Coğrafi Alanın Belirlenmesi:
Oluşturulan pazarlama stratejileri çerçevesince hedef kitleye etkili bir şekilde
ulaşmak için medya planlamanın ülke, bölge, şehir veya alt bölge tarzında
356

ayrıma gitmesi çoğu kez kaçınılmaz bir durumdur. Mecra maliyetlerinin
yüksekliği dikkate alındığında, yapılacak reklam kampanyasının seçicilikten
uzak, genele yönelik yapılmasının kümülatif maliyetler üzerindeki etkisinin
ötesinde, maliyet artışı ile verimlilik maalesef doğru oranda olamayacaktır.
Bir firmanın faaliyet gösterdiği bölgeler içerisindeki; aynı tür mallara yönelik
talep ve/veya rekabet farklı olabilecektir, bölgesel satın alma engelleri, markanın
bilinilirliği, perakende ağındaki hâkimiyet, yerel malların bazı bölgelerdeki
liderliği, bazı bölgelerde aynı ürünün alternatif kullanım alışkanlıklarındaki
farkları, bölgede ki potansiyel ve hedef tüketici sayıları ve benzeri gibi birçok
husus farklılık gösterebilecektir. Bu durumda medya planlama yaparken coğrafi
olarak kapsama alan ve alanları belirlenmeli ve farklılık oluştuğu takdirde her
biri içir ayrı medya planı oluşturulmalıdır.

c. Zaman Planının Oluşturulması:
Yapılacak reklam kampanyasının zaman açısından farklı boyutlar halinde
değerlendirilmesi ve belirlenmesi önemli bir husustur. Sözgelişi; reklam
kampanyasının alacağı süre reklamverenin bütçesiyle orantılı olacağı gibi,
pazardaki rakiplerin reklam yoğunlukları ve kampanya süreleri, reklamı yapılan
ürünün bilinilirliği, üstün ve zayıf yönleri, ürünün mevcut ürün mü olduğu yoksa
pazara yeni mi sürüleceği (lansman), iletişim araçlarına göre tüketicinin eğilimi
vb. gibi birçok husus etkileyecektir. Hepsine rağmen, kampanyanın bir başlangıç
ve bitiş süresi olmalıdır. Reklamın etkisinin satışlar üzerindeki etkisinin yoğun
görülmeye başlandığı durumlarda veya tersi hallerde süre tekrar gözden
geçirilebilecek, bazı bölgeler veya mecralar için uzatmama gidilebilecek belki
de yayından kaldırılacaktır.
Bunun yanı sıra; ürün/hizmetin mevsimsel olup
olmaması da kampanya süresi ve yoğunluğunun
dağılımı açısından etkili farklı bir faktördür.
Sözgelişi; hazır erkek giyim sektöründe markalı
takım elbiseler için, muhtemelen kış ve sonbahar
ayları daha ağırlıklı kampanyalara ihtiyaç
duyulurken, güneş gözlüğü ise bahar aylarının
başı ile yaz sonu arasında yoğunlaşan
kampanyalara ihtiyaç duyacaktır.
Mevsimlik talebe göre zamanlamanın dışında
ürün/hizmetin reklamlarının haftanın günlerine,
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günün saatlerine göre de ciddi bir biçimde ayarlamak gerekecektir.
Hedef kitlesi ilköğretim çocuklarına
yönelik
olan
Kinder
Surprise
gerçekleştireceği
tv
reklamlarının
zamanlamasında, hedef kitlesinin okul
saatlerini dikkate alması, sabah ve akşam
saatlerinde ki çocuk programlarını tercih
edebilecektir. Yine aynı markanın ikincil
hedef tüketicisi konumundaki ebeveynlere
(özellikle annelere); bol sütlü, katkısız ve
sağlıklı imajıyla, çocuğunun sağlığını
düşünen anne temelli satınalmaları teşvik
amacıyla annelere ise kadın ve sağlık programlarında ulaşması daha uygun
olabilecektir.
Zamanlama ile ilgili olarak genel bir örnek oluşturmak amacıyla aşağıdaki
Medya Planına yer verilmiştir.

Aylar
ORTAM /
Haftalar
TELEVİZYONLAR
KanalD
ShowTv
Fox
CNN
StarTv
RADYOLAR
Power FM
Süper FM
Joy FM
Capital Radio
GAZETELER
Hürriyet
Milliyet
Sabah
Sözcü
DERGİLER
ELLE
Capital
Home
AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ
MegaBoard
BillBoard
MARKET TANITIMLARI
A Bölgesi (25 Market)
B Bölgesi (15 Market)
C Bölgesi (10 Market)
SOSYAL MEDYA
Facebook
Twitter
Instagram

1

Ocak
2 3

4

5

Şubat
6
7

8

9

Mart
10 11 12 13

Nisan
14 15

16

17

Mayıs
18 19

20

21

Haziran
Temmuz
Ağustos
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33

Eylül
34 35

36

37

Ekim
38 39

40

41

Kasım
42 43

44

45

Aralık
46 47 48

Şekil 12.3.: Medya Planı Örneği (Hafta bazında)
Medya Planı; reklam kampanyasının kapsayacağı süreyi, kullanılacak mecraları
ve bu mecraların yoğunluklarını ve birbirleri ile uyumlarını göstermesi
açılarından ciddi bir koordinasyon görevi görmektedir. Buradaki genel örnekten
de görüleceği üzere, yedi buçuk ay süren reklam kampanyamız Medya Planında
hafta bazında gösterilmektedir. Bu tablo, çok daha detayına inilmek suretiyle,
gün, seçilecek program düzeyine kadar indirilmelidir. Eğer ilgili tablonun
mecralar, mecraların toplamı itibariyle de genel bütçenin dağılımı elde edilmek
istenirse bu durumda oluşacak tabloya Medya Bütçesi denilmektedir.
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d. Reklam Sıklığının Belirlenmesi:
Medya Planları genellikle üç farklı model doğrultusunda yapılmaktadır. Bunlar
süreklilik modeli (sürekli model), kaçış modeli (etkin-durgun dönüşüm) ve
nabız modelidir. Süreklilik modelinde, reklam kampanyası boyunca reklamın
düzenli bir şekilde, belli devamlılıkta gösterilmesi söz konusudur. Bu modelde
alçak süreklilik ve yüksek süreklilik olmak üzere iki tür uygulama söz
konusudur. Yüksek süreklilikte reklamveren için kampanya için ayrılan bütçenin
çok fazla olması gerekmektedir. Çünkü kampanya kapsamındaki reklamlar her
gün en az bir kez tekrarlanmaktadır. Alçak süreklilikte ise reklamlar kısa
aralıklarla ancak düzenli olarak gösterilmektedir.
Kaçış modelinde; genellikle mevsimsel talep dalgalanmaları dikkate alınır. Buna
göre; bir ürünün mevsim etkisiyle artan talebinin hemen öncesi reklama
başlanmakla birlikte, talebin kesilmesi ile birlikte reklama son verilen modeldir.
Son alternatif olan Nabız modelinde ise;
kampanya süresince reklam yayınlatma
sıklığı belli değişiklikler olmakla birlikte her
koşulda belli oranda medya faaliyeti
sergilemektedir. Nabız modeli tüm bu
modeller içinde en fazla tercih edilenidir. Bur
çok reklamcının uyguladığı en tipik strateji
alış verişin artığı belirli dönemlerden önce
medya faaliyetlerini artırmak, bu dönemler
geride kalınca hafif düzeydeki faaliyetlerini
sürdürmektir.
Ürün gamında ağırlıklı olarak terlik ve ayakkabı bulunan ve C1, C2 SES grubuna
hitap eden Polaris markası, satışlarının hatırı sayılır bir oranını anneler gününde
gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı, anneler günü öncesi başlatılan yoğun ve
satış teşvik amaçlı reklam kampanyaları, ilgili dönemin sonunda azaltılarak
dönem içi ortalamasına çekilmektedir.

e. Reklam Bütçesi:
Reklam bütçesi, oluşturulacak kampanyanın en belirgin belirleyicilerinden bir
tanesidir. Her ne kadar “Reklam Kampanyası Planlama Süreci” bölümünde
reklam bütçesi oluşturma alternatifleri ayrıntılı olarak anlatıydıysa da, sorun
yalnızca bütçenin oluşturulmasıyla ilgili değildir. Bütçenin firmanın faaliyet
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gösterdiği sektöre uyumu, bütçenin mecralar arasındaki paylaşımı ve kullanım
etkinliği gibi bir çok husus bütçeyle ilgili önemli başlıkları oluşturmaktadır.

12.2.4. Değerlendirme ve Takip
Reklam kampanyası dinamik bir süreçtir. Çok uzun süreçler ve büyük emekler sonucu;
oluşturulan pazarlama stratejisi, ajansla yapılan görüşmeler sonucu reklam
kampanyasına (stratejisine) dönüşür. Bundan sonra medya planlama ve satın alma
sürecini takiben, oluşturulan tüm içerik hedef tüketici ile belirlenmiş bir sürede buluşur.
Artık reklam kampanyası firmanın, markanın görünen yüzü olmaya başlamıştır.
Kampanya dâhilinde belirlenen bütçe,
(özellikle
kitlesel
iletişim
araçları
kullanıldığında) çoğunlukla çok büyük bir
hızda erimeye başlar. Eğer bir lansman
kampanyasından bahsediyorsak, büyük
olasılıkla, kampanya süresinin yarısından
önce, bütçenin yarısından fazlasının
kullanıldığını
söylersek,
abartı
olamayacaktır.
Reklam sırasında pazardan gelen bilgilerin
değerlendirilmesi sonucu kampanyanın verimsiz olduğu mecralardaki faaliyetleri
azaltıp, verimli olanlara kaydırılması (dinamik optimizasyon), bütçenin yanlış seçilen
mecralarda kullanılarak uyarılmaması gereken tüketici üzerinde bıraktığı olumsuz
etkiler gibi hususları tüm kampanyanın hedefleri dikkate alınarak bütünleşik olarak
koordine edilmesi bu aşamayı oluşturmaktadır.
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Uygulamalar

DİJİTAL MEDYA PLANLAMA
Dijital medya planlama, markanın sunmuş olduğu brief doğrultusunda ulaşılmak istenen
hedef kitleye uygun siteler ve yayın modelleri ile erişerek kurumların dijital ortamda ki
stratejilerinin belirlenmesidir.
Medya planlaması hazırlanırken belirlenmesi gereken öncelikli hususlar kampanyada
verilecek olan mesajların doğru seçilmesi ve hedef kitlenin belirlenmesidir. Belirlenen bu
hedef kitleye kampanya KPI’na bakılarak uygun satın alma modelleriyle ulaşılmasıdır.
Kampanya boyunca düzenli aralıklarla yapılan ara raporlarla yayınların efektifliği
ölçümlenerek bu doğrultuda yayın optimizasyonları sağlanır. Kampanya sona erdikten sonra
detaylı bir final raporuyla yapılan iletişimin başarısı ölçümlenir. Hazırlanacak diğer
stratejilerde bu know how dikkate alınır.
Bir medya planlaması hazırlanırken cevap verilmesi gereken sorular vardır;








Kampanyada verilmek istenen ana mesaj nedir?
Hedef kitle (data) kimdir?
Hedef kitleye hangi mecralar aracılığı ile ulaşılmalıdır?
Kampanya stratejisine uygun tarih aralığı nedir?
Kampanya KPI’ı nedir?
Kampanyanın Hedefi Nedir?
Sektör benchmark rakamları üzerine nasıl çıkılacak?

Medya planlaması 6 süreçte gerçekleştirilebilir;
Ürün ya da Hizmet Analizi:
İlk aşamada ürün ya da hizmetin analizi yapılır. Ürün ya da hizmet hakkında her detay
bilinmelidir. Pazardaki yerinden ürünün ya da hizmetin yararlarına kadar her konu araştırılır.
Ürünü iyi tanımak, hedef kitleyi doğru belirlemede çok önemlidir.
Hedef Kitle:
Kampanyanın hangi hedef kitleye hitap edeceğini belirlemek kampanyanın başarılı
olabilmesi açısından çok önemlidir. Bu noktada ürün ya da hizmetin hitap edeceği hedef kitle
marka tarafından iletildiğinde ek önerilerle hedef kitle hacminin kampanya başarısı için

361

maksimize ya da minimalize edilmesi yönünde destek verilebilir. Ürünün özellikleriyle hedef
kitlenin özellikleri birbirlerine uymalıdır. Bu sebeple hedef kitle analizi çok önemlidir.
Mecra Tercihi:
Bu aşama medya planlamanın en önemli noktasıdır. Hedef kitleye doğrudan ulaşılacak
medya araçları seçilmelidir. Hedef kitlenin en sık kullandığı medya aracı doğru olarak
seçilmelidir.
Bütçe:
Bütçe doğru olarak kullanılmalıdır. Kampanya hedeflerine ulaşıyorsa bütçe doğru olarak
kullanılmış demektir. Kampanya süresince başarılı olan alanlara yatırımı kaydıracak şekilde
optimizasyon yapılmalıdır. Kampanya sonrasında verilen bütçeyle maksimum medya değeri
yaratılmaya çalışılmalıdır.
Değerlendirme:
Son aşama değerlendirmedir. Kampanya boyunca yapılan analizler birleştirilerek müşteriye
raporlama yapılır. Bu raporlama ile kampanyanın ne kadar benchmark rakamlarının üstünde
olduğu, hangi yayın kanallarında ve hangi yayın modellerinde başarılı olduğu, hedef kitleye
ne kadar ulaşıldığı, kampanya bütçesinin ne kadar efektif kullanılabildiği ve medya değeri
yaratıldığı belirlenir.

Kaynak: http://www.digitouch.com.tr/new/medya-planlamasi-nasil-yapilir.html, Erişim Tarihi: 31.08.2015
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Uygulama Soruları
1. Dijital medya planlama ile geleneksel medya planlaması arasındaki benzerlik ve
farklılıklar nelerdir?
2. Sizce işletmelerin dijital medya planlarının olması stratejik açıdan işletmeye avantaj
sağlar mı? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde medya planlama kavramı ve reklamcılıkta medya planlamasının aşamaları
kapsamlı olarak incelenmiştir. Bu çerçevede öncelikle medya planlamasının önemi ve kapsamı
açıklandıktan medya planlaması aşamalarındaki önemli unsurlar çerçevelenmiştir.
Medya Planlamasının aşamalar; Pazar Analizi, Medya Hedeflerinin Belirlenmesi,
Medya
Stratejisinin
Oluşturulması,
Değerlendirme
ve
İzleme
başlıklarında
incelenebilmektedir.
Medya planlaması hedefler bölümü, o medya planlamasıyla ne elde edilmek istendiğini
anlatılmasıdır. Medya stratejisinin oluşturulması süreçleri farklı aşamalar altında
incelenmektedir. Bu aşamalar; Hedef Kitlenin Belirlenmesi, Coğrafi Alanın Belirlenmesi,
Zaman Planının Oluşturulması, Reklam Sıklığının Belirlenmesi, Reklam Bütçesi şeklinde
sıralanmaktadır.
Medya Planlamada; reklamın hedef izleyicisi olan grubun ölçülebilir şekilde
belirlenmesi, bunlara hangi mecra, sıklık ve zaman diliminde ulaşılacağı ve bu iletişimin ne
süreyle sürdürüleceği son derece önem taşımaktadır. Burada yapılabilecek küçük bir stratejik
hata sonucu belki de son derece tasarım ve etkileme gücü yüksek hazırlanmış bir reklam için;
hedef “kitlesine ulaşamayan mesaj, izlenmeyen veya izlenme oranı düşük bir iletişim, satın
alma potansiyeli olmayan bir kitleye yönelme” vb. gibi sayılabilecek olumsuzluklarla
sonuçlanabilecektir.
Yapılacak reklam kampanyasının zaman açısından farklı boyutlar halinde
değerlendirilmesi ve belirlenmesi önemli bir husustur. Medya Planı; reklam kampanyasının
kapsayacağı süreyi, kullanılacak mecraları ve bu mecraların yoğunluklarını ve birbirleri ile
uyumlarını göstermesi açılarından ciddi bir koordinasyon görevi görmektedir.
Medya Planları genellikle üç farklı model doğrultusunda yapılmaktadır. Bunlar
süreklilik modeli (sürekli model), kaçış modeli (etkin-durgun dönüşüm) ve nabız modelidir.
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Bölüm Soruları

1. _____________ hedef kitleye arzu edilen sunumları ulaştırabilmek için maliyet
etkinliği olan araçların belirlenmesidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Mesaj seçimi
b) Hedef kitle
c) Medya seçimi
d) Bütçe belirleme
e) Pazar bölümleme

2. Aşağıdakilerden hangisi medya planlama ajanslarının reklamverene sağladığı
faydalar arasında yer almaz?
a) Yüksek erişim, düşük maliyet ve yeterli frekans sağlarlar.
b) Mecraların kendi verimliliklerini artırmak için yaptıkları satış hilelerinden
korunmayı engeller.
c) Yeterli bütçenin oluşması için çalışmalar yapar, alternatifler üretir.
d) Reklamverenin istekleri değerlendirilir ve analizler yapılır.
e) Verimsiz icraatları reklamverene duyurur ve uygulamayı sonlandırır.

3. i. Coğrafi Alanın Belirlenmesi
ii. Reklam Sıklığının Belirlenmesi
iii. Hedef Kitlenin Belirlenmesi
iv. Reklam Bütçesi
v. Zaman Planının Oluşturulması
Medya Stratejisinin Oluşturulması aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru
şekilde sıralanmıştır?
a) iv, i, v, ii, iii
b) i, iv, ii, iii, v
c) iii, i, v, ii, iv
d) iii, ii, i, iv, v
e) iv, v, iii, ii, i
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4. Reklam sıklığı belirleme yöntemlerinden ________________ söz konusu olduğunda,
kampanya süresince reklam yayınlatma sıklığı belli değişiklikler olmakla birlikte her
koşulda belli oranda medya faaliyeti sergilemektedir. Bu model tüm bu modeller içinde
en fazla tercih edilenidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sürekli model
Kaçış modeli
Nabız modeli
Akış modeli
Durağan model

5. Aşağıdakilerden hangisi medya planlamasının aşamaları arasında yer almaz?
a) Pazar analizi
b) Medya hedeflerinin belirlenmesi
c) Ürün geliştirme
d) Medya stratejisinin oluşturulması
e) Değerlendirme ve izleme

6. Aşağıdakilerden hangisi medya stratejisinin oluşturulması aşamaları arasında yer
almaz?
a) Hedef kitlenin belirlenmesi
b) Coğrafi alanın belirlenmesi
c) Zaman planının oluşturulması
d) Reklam sıklığının belirlenmesi
e) Pazar bölümlendirme

7. _________, reklam kampanyasının kapsayacağı süreyi, kullanılacak mecraları ve bu
mecraların yoğunluklarını ve birbirleri ile uyumlarını göstermesi açılarından ciddi bir
koordinasyon görevi görmektedir.
Yukarıdaki boşluğu en doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Mesaj seçimi
b) Hedef kitle
c) Medya planı
d) Bütçe belirleme
e) Pazar bölümleme
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8. Medya planlamasının __________ aşamasında tüketicilerin çeşitli ürünleri satın alırken
gösterdikleri ilginlik düzeyleri ve satın alma kararında rol oynayan rasyonel ve duygusal
etmenler incelenir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Medya hedeflerinin belirlenmesi
b) Ürün geliştirme
c) Pazar analizi
d) Medya stratejisinin oluşturulması
e) Değerlendirme ve izleme

9. I. Düşük erişim, yüksek maliyetler getirir.
II. Yeterli bütçenin oluşması için çalışmalar yapar, alternatifler üretir.
III. Reklamverenin istekleri değerlendirilir ve analizler yapılır.
IV. Verimsiz icraatları reklamverene duyurur ve uygulamayı sonlandırır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri medya planlama ajanslarının reklamverene
faydaları arasında gösterilir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve IV
e) II, III ve IV

10. __________ modelinde, reklam kampanyası boyunca reklamın düzenli bir şekilde, belli
devamlılıkta gösterilmesi söz konusudur. Bu modelde alçak ve yüksek olmak üzere iki
tür uygulama söz konusudur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Akış modeli
b) Durağan model
c) Süreklilik modeli
d) Kaçış modeli
e) Nabız modeli

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)c, 4)c, 5)c, 6)e, 7)c, 8)c, 9)e, 10)c
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13. REKLAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Reklam Etkinlik Ölçümü Tanımı ve Yararları
 Reklam Etkinliğinin Ölçümü Yöntemleri
 Reklam Öncesi Etkinlik Ölçümü
 Reklam Sırası Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
 Reklam Sonrası Etkinlik Ölçümünde Kullanılan (Post-Test)
Yöntemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklamda etkinlik ölçümünün kapsamı nedir?
2. Reklam etkinliğinin ölçüm yöntemleri nelerdir?
3. Reklam öncesi, sırası ve sonrası etkinlik ölçümünde kullanılan kriterler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Reklam Etkinlik Ölçümü

Reklam etkinlik ölçümünün
amacı ve kapsamının
kavranması

Konu ilgili kavramları
araştırmak ve tartışmak yolu
ile elde edilecektir.

Reklam Etkinlik Ölçüm
Yöntemleri

Reklam etkinlik ölçüm
yaklaşım ve yöntemlerinin
anlaşılması ve aralarındaki
farkların kavranması

Çeşitli örnekler ile birlikte
tartışmak vasıtasıyla elde
edilecektir.
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Anahtar Kavramlar












Etkinlik
Ön-Test (Pre Test)
Son Test (Post Test)
Derinlemesine Bireysel Görüşmeler
Grup Görüşmeleri
Okunabilirlik Testi
Dosya Testleri
Fizyolojik Ölçümler
People Meter
İletişim etkisi
Satış etkisi
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Giriş
Firmanın görünen yüzü olan reklam; hedef kitlenin arzu istek ve ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak başlatılan pazarlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu süreç
pazarlama fikrinden başlayıp, hedef tüketicinin belirlenmesi, ihtiyaçlarının mal ve hizmet
yapısında kendisine sunulması veya mevcutların istekleri doğrultusunda geliştirilmesi, bunların
kabul edilebilir seviyede ve sosyal sorumluluk bilinciyle fiyatlandırılması, istenen yerde,
miktarda ve zamanda ürün /hizmetin hedef tüketiciye ulaştırılması, muhatap alınan ürün ve
hizmetin hedef tüketicinin duygusal bir bağ oluşturacak şekilde bütünleşik olarak iletişimin
sağlanması ve satış sonrası hizmetler ile müşterilerin tatmin ve memnuniyetlerini sürdürülebilir
olmasını içermektedir.
Yukarıda sayılan pazarlama karmasının oluşturulması ve birbirleriyle koordinasyonu
anlaşılacağı üzere son dere önem taşımaktadır. Ama bunların hepsi yerine getirilmekle birlikte,
iletişim aşamasındaki bazı sorunlar sistemi verimsizleştirecek, pazar payını olumuz
etkileyecek, belirlenen satış hedeflerine ulaşmayı engelleyecek ve sonuç itibariyle pazarlama
gayretlerini düşürecektir. Burada iletişimdeki sorunlarla ifade edilmek istenen; hedef kitlenin
beklenti ve arzularına uygun olmayan mesaj ve reklam ekseni, hedef izleyicisine ulaşamayan
mecra seçimi, reklam senaryosunun algılanma sorunları (ve parazit etkisi) gibi çoğaltılabilecek
sonucunda iletişimi etkileyecek hususlardır. Şüphesiz sözü edilen bu hususların iletişiminde
dinamik bir süreç olduğu düşünülerek kontrol edilmesi ve etkinliğinin ölçülmesi gerekmektedir.
Bu bölümde işletmelerin söz konusu reklam etkinlik süreçlerinde ele aldığı konular
incelenmektedir.
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13.1. Reklam Etkinlik Ölçümü Tanımı ve Yararları
Reklam planında belirlenen amaca ya da amaçlara, planın uygulanması sonucunda ulaşılıp
ulaşılmadığı ya da ne ölçüde ulaşıldığını saptamak reklamı etkin ölçmek diye tanımlanır.
Reklamın etkisi aşağıdaki nedenlerle ölçülür:
1. Bir reklam için yapılan harcamanın işletmeye sağladığı yararı saptamak ve gelecek
dönemin bütçesinin hazırlayabilmek için, reklamın satışlar üzerindeki etkisi
ölçülmelidir.
2. En uygun aracın ve mesajını seçebilmek için çeşitli seçeneklerin etkileri belirlenmelidir.
3. Reklamın yönetildiği pazar sürekli olarak değişir. Bir dönemde fiyatın etkisiyle satışlar
artabilir. Başka bir dönemde reklam etkili olabilir. Reklamın satışları olumlu yönde ne
zaman ve nasıl etkilediği saptanmalıdır.
4. Reklamın bir doygunluk noktasına ulaşması söz konusudur. Bu noktanın ötesinde
satışlar pek artmaz. Bu noktaya ne zaman ulaşıldığı bilinmelidir.

13.2. Reklam Etkinliğinin Ölçümü Yöntemleri
Reklamların, pazarlama etkinliği içerisinde önemli bir süreç olarak düşünüldüğünde etkinlik
ölçümü; “Reklam Öncesi”, “Reklam Sırası” ve “ Reklam Sonrası” olmak üzere üç aşamada
özetlemek uygun olacaktır.

13.2.1. Reklam Öncesi Etkinlik Ölçümü
Buradaki amaç; reklamın yayınlanmasını takiben reklam ve sürecinden kaynaklanacak
olumsuzlukları, yayınlanmadan önce fark etmek, bunları düzenlemek ve reklam
etkinliğini arttırmaktır. Farklı bir ifadeyle; kontrol edilmeden ve hangi yönde ve şiddette
bir etki vereceği bilinmeyen bir reklam etkinliğinin firmaya, markaya zararı, kendi
bütçesiyle sınırlı olmamakla birlikte, bırakacağı olumsuz etkinin (firmaya karşı
güvensizlik, marka imaj kaybı, satışların düşmesi, ürünün düşük kalitesi algılanması vb
gibi) maliyetinin çoğu zaman ölçülebilmesi imkânsızdır.
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Reklam Öncesi Etkinlik Ölçümünde (Pre-Test) Kullanılan Yöntemler

A. Derinlemesine Bireysel Görüşmeler (In Depth Interview)
Derinlemesine Bireysel Görüşmeler; bir konu ile alakalı derinlemesine
veri ve bilgi edinilmek istenildiğinde, hedef kitleye uygun seçilen
cevaplayıcı ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerdir. Uzman
görüşmeci nezaretinde yapılan bu görüşmelerde temel prensip;
cevaplayıcıyı bir konu ve onun alt başlıklarında yoğunlaştırarak, diğer
yöntemlerde elde edilmesi mümkün olmayan detaylara kadar
inebilmektir ve yeni başlıklar keşfetmek, duygu, eğilim ve beklentilerini,
şikâyet ve sorunlarını ortaya çıkarabilmektir. Keşfedici araştırma
yöntemlerinden olan Derinlemesine Bireysel Görüşmeler, reklamcılık
sektöründe de kullanılmaktadır.

B. Grup Görüşmeleri (Focus Group Interview)
Moderatör denilen uzman grup yöneticisi nezaretinde gerçekleştirilen ve
genellikle 5, 7, 9 veya 11 kişilik tek sayıdan oluşan katılımcılara, verilen
konu çerçevesince yapılan görüşmelerdir. Keşfedici araştırma
yöntemlerinden olan Grup Görüşmeleri, genellikle bir veya bir buçuk
saatlik oturum süresince gerçekleştirilmekte olup, cevaplayıcılara
gösterilen reklamın tartıştırılması, boyutlarının incelenmesi, yayın
öncesinde son düzenlemelerin yapılabilmesi, parazit etkisinin ortadan
kaldırılabilmesi ve benzeri bir çok amaç için de yapılmaktadır.

C. Dosya Testleri:
Dosya (portföy) testleri etkililiği ölçülen reklamın bir dosya içerisine
yerleştirildiği ve arasında diğer yazılı materyaller ile test edilmeyen
kontrol grubundaki reklamların serpiştirildiği, deneklerden bu dosyaya
bakmalarının ve ilginç buldukları materyalleri okumalarının istenildiği
araştırmalardır. Reklam etkililik ölçümünde test edilen reklamı görünce
nasıl hatırlayabildikleri ve reklamla ilgili kaç tane detayı hatırladıkları
ölçülmektedir. Daha çok basılı reklamlar için uygulanan dosya portföy
testleri reklamın yaratıcılık boyutundan çok tüketici ilgisinin ve ürüne
olan alakasının ölçüldüğü bir yöntemdir.

376

D. Okunabilirlik Testi:
Okunabilirlik testi Rudolph Flesch tarafından gerçekleştirilen
okunabilirlik testi geniş bir kullanım alanına sahiptir. Flesch yöntemi
reklamda insan ilgisini ortaya çıkaran cümlelerin uzunluğu ve
sözcüklerin benzerliği gibi hususlara unsurlara odaklanmıştır. Unsurlar
yazılı materyali anlamada etkili olan tüketicilerin farklı eğitim geçmişleri
paralelinde geliştirdikleri yeteneklerin korelasyonları ile ortaya
çıkarmaktadır. İncelemeler göstermiştir ki, cümleler kısa olduğunda,
sözcükler benzer ve net olduğunda, hedef kitleye seslenen kişisel
referanslar kullanıldığında metin daha kolay anlaşılmaktadır. Bu yöntem
reklamın iletişim etkisine kontrol etmek ve anlaşılmayı güçleştirecek
yanlışlıkları önlemek için diğer pre-test yöntemler ile ilişkili olarak
kullanılmaktadır.

E. Fizyolojik Ölçümler:
Reklamların etkisinin ölçülmesi amacıyla fizyolojik ölçümler de sıklıkla
kullanılmaktadır. Reklamın hedef izleyicisi konumundaki denekleri, ileri
teknolojik aletler yardımıyla reklama verecekleri fiziksel tepkimeleri
ölçülendirip, bunlar üzerinden reklam ile ilgili anlamlı sonuçlara varma
temeline dayanmaktadır.

Göz Bebeği Takip Yöntemi:
Göz bebeği takip (Eye tracking) yöntemi; genellikle reklam
kitlesel olarak yayınlanmadan önce, denek konumundaki hedef
izleyicisine bir monitörden izlettirilerek gerçekleştirilir. İzleme
sırasında göz bebeğinin hareketleri, monitör üzerinde hangi
noktalara baktığını (iz düşümünü) belirleyip takip eden göz
bebeği kamerası ile yapılır.
İlgili reklam klibi (veya incelenmek istenen ortam) sonuna kadar
izlettirildikten sonra, deneğin reklam klibi içerisinde zamana
bağlı olarak hangi nokta veya noktalarına odaklandığı incelenip,
değerlendirilir. Amaç, reklamda dikkat çeken noktaları bulmak,
ürüne, ürünle ilgili mesaj ve görselleri takibi konusunda bilgi
edinmektir.
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Gösterilen reklama verilecek tepkiler; deneklerin kişisel
özellikleri, algı, dikkat seviyeleri, eğitim ve kültürel yapıları
değişeceğinden dolayı farklılık göstermektedir. Tahmin
edebileceği üzere; kesin sonuçlar elde etmekten ziyade genel ve
dikkat çekici hususları yakalamaktır. Elde edilen sonuçlar
çerçevesince, reklam tekrar gözden geçirilmekte ve gerekiyorsa
çekim, ürün yerleştirme, mesajın konumu, görseller tekrar
düzenlenebilmektedir.

Göz Bebeği Genişleme Tepkisi
Gözbebeği genişleme tepkisi ölçümünde de; göz bebeği takip
yönteminde olduğu gibi ileri düzey teknoloji kullanılmaktadır. Bu
yöntemde,
deneğin
kendisine gösteriler reklamı
izlerken, göz bebeğinin
hareketlerinde ki değişimin,
kendi duygusal çıktıları ile
ilgili
olduğu
varsayılmaktadır. Deney
sırasında
oluşan
göz
bebeğindeki farklılıklar ile
reklamın
uyarıcıları
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arasında anlamlı bir ilgi kurulmaya çalışılmakta, buna göre de
reklam incelenmektedir.

EEG:
Tıpta altmış yılı aşkın bir süredir kullanılan EEG
(Electroencephalography) sistemi; beyinin selebral korteks’inin
(celebral cortex) ürettiği (0.3 ile 80 Hertz arası) elektriksel
faaliyetlerini ölçen güvenli bir yöntemdir.
Son yıllarda bu yöntem, pazarlama araştırmaları genelinde
olduğu gibi özellikle reklam araştırmalarında kendisine daha
fazla yer bulmuştur.

Deneklere izlettirilen reklam klipini süresince beyinin ürettiği
elektriksel faaliyetleri takip eden, reklam klipi içerisindeki ses,
yazı, hareket, renk, görsel, slogan, ürün vb. gibi hususlar
karşısında beyinin tepkisini ölçerek, reklam hakkında yorumlar
yapmaya yarayan bir yöntemdir.
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13.2.2. Reklam Sırası Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Yöntemler

A. People Meter:
People Meter sistemi, hane bazında tv izleme ölçümü için kullanılan bir
sistemdir. Hane halkı kullanıcılarının kendi kumanda cihazından seçtikleri
kanalları, izlenme süreleri gibi bilgileri toplayarak, sistem içerisinde
yapılandırılmış
modem
vasıtayla, diğer hanelerin
bilgilerinin toplandığı merkeze
veri iletmektedir.
İletilen
veriler,
ülke
genelinde
bölgeler, iller, ilçeler vb. gibi
coğrafi
olarak
anlamlandırıldığı
gibi,
kullanan izleyicilerin yaş,
cinsiyet, gelir, eğitim, meslek
gibi demografik ve sosyo-ekonomik olarak da tasnif edilip, izlenen programlar
ile anlamlı olarak ilişkilendirilir. Bu doğrultuda oluşturulan izlenme istatistikleri,
tv programcılığı ve reklam yayıncılığı stratejilerinin oluşturulmasında büyük
önem taşımaktadır.

B. Portable People Meter:
Taşınabilir People Meter cihazı; kişilerin günlük hayatında yanlarında
bulundurabildikleri ve müdahale gerektirmeksizin ölçüm yapan bir sistemdir.
Radyo program ve reklam yayıncılığında kullanılan taşınabilir People Meter
cihazı; kişinin bulunduğu ortamdaki yayınlanan yayının hangi radyoya ait
olduğunu tespit ederek,
mekân
sınırlaması
olmaksızın
ölçüm
yapabilmektedir. Cihaz
gün içerisinde topladığı
verileri, gün sonu şarja
takıldığında
veya
otomatik olarak merkeze
gönderebilmektedir.

380

13.2.3. Reklam Sonrası Etkinlik Ölçümünde Kullanılan (Post-Test)
Yöntemler
Reklam etkinliğinin değerlendirilmesinde temel olarak iki kriter kullanılır. Bunlar
reklamın iletişim etkinliği ve satışa etkisidir.

A. İletişim etkisi:
Reklamı yapılan ürünün tüketici tarafından hatırlanması, ürünün farkında
olunması ya da ürün tercihlerindeki etkisi ile kendini gösterir. İletişim etkisinin
ölçümünde öncelikle mesaj testi (copy testing) yaklaşımı kullanılır. Buna göre
reklamın iletmesi beklenen mesajı doğru şekilde tüketiciye ulaştırıp
ulaştıramadığı test edilir. Bu test, reklam hem yayınlanmadan önce hem de sonra
uygulanmalıdır. Tüketici dikkati, kavranması, anlaşılması veya diğer psikolojik
reaksiyonları izlenir.
Post-Test’lerin farklı çeşitleri olmakta birlikte belirgin olarak iki yöntem sıklıkla
kullanılmaktadır. Bunlar; “Görülme Sıklığı” ve
“uyarıcısız / uyarıcılı
anımsatma” yöntemleridir.

Görülme Sıklığı:
Reklamın yayınlandığı bölgedeki ana kitle konumundaki
izleyicilerden örnekleme yöntemlerine uygun olarak seçilen
örnek izleyici kitlesi üzerinde yapılan bu araştırma türünde;
cevaplayıcılara
araştırması
yapılan
reklamın
izleyip
izlemedikleri, izledilerse hangi mecra da gördükleri belirlenerek
genellemelere gidilmektedir. Sonuçta, reklamın ulaşması
amaçlanan hedef izleyici kitlesine hangi oranda ulaştığının
belirlenmesi amaç edinilmiştir.

Uyarıcısız / Uyarıcılı Anımsatma:
Reklam yayınlandıktan sonra gerçekleştirilen bir yöntemdir.
Temel amaç; hedef izleyici konumundaki cevaplayıcılara sorular
yönelterek genel itibariyle reklamı, ürünü/hizmeti, markayı,
anlatılan hikâyeyi, renk, müzik vb. gibi gerek görülen vurgu

381

unsurlarını incelemek ve ne derece kalıcı olduğunu ölçmektir. İki
türlü gerçekleştirilir.
İlk yöntem uyarıcısız olarak sorulan genel sorularla reklamın
anımsanmasının ölçmektir. Burada; “son zamanlarda izlediği
reklamları veya anımsadığı reklamlardan bahsetmesi veya
sayması” istenir. Anımsatmaya yardımcı bir hususun
vurgulanmadığı bu sorgulama türünde genel sonuçlar elde edilir.
İkinci yöntemde ise; cevaplayıcıya birinci yöntem uygulandıktan
sonra bazı hatırlatıcı hususlar ilave edilerek soru
yöneltilmektedir.
Sözgelişi;
“Seyrettiğiniz
şampuan
reklamlarından aklınızda hangi reklam veya marka kaldı?”, “ X
markalı şampuan reklamında aklınızda kalan mesajı söyler
misiniz?” veya “X markalı şampuanın özelliğini anımsıyor
musunuz?” gibi uyarıcılı ve bir konuya yaklaşım sağlayan
anımsatıcı uyarıcılar kullanılmaktadır.

B. Satışa etkisi:
Ölçümü için ise geçmiş ve reklam sonrası elde edilen satışların karşılaştırılması
ya da çeşitli deneysel çalışmalar söz konusu olabilir. Bir yaklaşıma göre de
reklam harcamalarına fazla mı yoksa az mı bütçe ayırdıklarının belirlenmesi için
reklam harcamalarının payı, tüm reklam harcamaları arasında söz konusu ürüne
ayrılan pay, buna karşılık da tüketicilerin zihinleri ve kalplerindeki, nihai olarak
da elde edilen pazar payı değerlendirilir.
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Uygulamalar

TÜKETİCİ REKLAMLARA NE KADAR İNANIYOR?
Nielsen'in 58 ülkede 29.000 denekle gerçekleştirdiği global araştırma, tüketicinin hangi
reklam türüne ne kadar inandığına
ışık tutuyor.
Firmaların pazarlama iletişimine
yaptıkları yatırım her yıl milyarlarca
lirayı buluyor. Reklam pazarı
günümüzde, global ölçekte 557
milyar dolarlık bir endüstri haline
gelmiş durumda. Böylesine bir
ortamda markaların hayatlarını
sürdürmelerinde hayati öneme sahip
reklamın etkinlik ve verim ölçümü
salt görünme veya görüntülenme
sayısı ile yapılamaz. Bugün artık
reklamın başarısında en temel kriter
yaratmayı başardığı rezonansa bağlı.
Görüntü
ve
ses
kirliliğinin
maksimum
seviyede
olduğu
günümüz pazar ortamında markala,
en yüksek etkiyi yaratacak reklam
formatları
ile
tüketicilerine
ulaşmanın
yollarını
bulmak
zorundalar. Herhangi bir reklam
türünün
istenilen
etkiyi
yaratabilmesi için de hedef kitlenin
güvenine sahip olması gerekiyor.

Eylül ayında sonuçları açıklanan
araştırma şirketi Nielsen’in global
anketi, tüketicilerin online reklama
olan
güvenlerinin
arttığını
gösteriyor.
Araştırmaya
göre
tüketicinin tüm reklam türleri
arasında hâlâ en çok güvendiğinin
yüzde 84 ile “earned advertising”
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(hak edilen reklam/övgü) formatı olan tanıdık tavsiyesi. Tüketicinin en çok güvendiği ikinci
reklam türü olarak ise,“owned advertising” (reklamverenin kontrolünde reklam) tanımı
altında yer alan markaların kendi internet siteleri yer alıyor.
Tüketicinin 19 farklı reklam türüne güvenini araştıran “Nielsen Global Survey of Trust in
Advertising” çalışması, 58 ülkede 29.000 internet kullanıcısı ile Şubat-Mart 2013 döneminde
gerçekleştirilmiş. Araştırmaya göre “word of mouth” (ağızdan ağıza) tanıdık tavsiyesi reklam
türüne güven, 2007’de yüzde 78 iken 2013’de 6 puan artış göstermiş. Markaların kendi
internet siteleri aracılığı ile yaptıkları iletişime olan tüketici güveni ise 9 puan artarak 2013’de
yüzde 69 olmuş. Tüketicilerin diğer tüketiciler tarafından internette paylaştıkları yorumlara
güven ise yüzde 68 ile üçüncü sırada yer alıyor.
Araştırma Bulgularını Yorumlayan Nielsen’in Reklam Çözümleri Global Başkanı Randall
Beard, Marka Sahiplerinin Özellikle “Reklamverenin Kontrolünde Reklam” Formatları
Bulmalarının Gerekliliğinivurguluyor. “Bu Reklam Türüne Global Tüketicinin Yüzde 70’ine
Yakını Tarafından Güveniliyor. Bu Da Firmaların Tüketicinin Güvenini Kazanan Ve Kendi
Kontrollerinde Marka İletişimi Kurabildiklerini Göstermektedir. Reklamın Etkili
Olabilmesindeki Kilit Unsur Güven Algısıdır.”
Geleneksel Reklama Güven Sürüyor
Televizyon, Gazete Ve Dergi Reklamları Tüketicinin En Çok Güvendiği Reklam Türü
Olmayı Sürdürüyor. Tv Reklamlarına Duyulan Güven 2007’de Yüzde 56 İken 2013’de
Yüzde 62’ye Yükselmiş. Her 10 Tüketiciden Altısı Dergilerde Yayınlanan Reklamlara Da
Güveniyor. Güven Yitiren Tek Mecra İse Gazeteler. Gazete Reklamlarına Güvenen Tüketici
Oranı 2007’de Yüzde 63 İken, Bu Oran 2013’de Yüzde 61’e Gerilemiş.
Globan Reklam Pazarı 2013’ün İlk Çeyreğinde Sadece Yüzde 1,9 Büyüme Kaydederken
Geleneksel Medya Hâlâ En Büyük Pazar Payına Sahip. Nielsen’in Son “Global Adview
Pulse” Raporuna Göre Tv Mecrası Yüzde 59 Pazar Payı İle En Büyük Reklam Mecrası
Olmayı Devam Ettiriyor.
Ayrıca Radyo (%57) Ve Sinema (%56) Reklamları Da 2007’ye Oranla Artış Kaydederek
Tüketicinin Güvenini Koruyor. Benzer Şekilde Billboard Ve Diğer Açık Hava Reklamları
(%57), Tv Programları Ürün Yerleştirme (%55), Gazete Makalesi Benzeri Editoryal İçerik
(%67) Türü Reklam Formatları Da Gloabl Tüketicinin Güvenine Sahip.
Online Reklama Güven Artıyor
Tanıdık tavsiyesi ve diğer tüketicilerin internette paylaştıkları görüşler en fazla güvenilen
reklam türleri olsa da online ve mobil reklam formatlarına güven, araştırmanın yapılmaya
başlandığı 2007 yılına oranla yükselişte. Markaların kendi internet sitelerine duyulan güvenin
yükselmesinin yanı sıra, araştırmaya dahil deneklerin yarıdan fazlası (%56), abone oldukları
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eposta mesajlarına, yarıya yakını (%48) arama motoru sonuçlarında çıkan reklamlara, online
video reklamlarına ve sosyal ağlardaki reklamlara güveniyorlar.
Kaynak: Gürül Öğüt, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/gurul_ogut/tuketici_reklamlara_ne_kadar_inaniyor1154322, Erişim Tarihi: 11.08.2015
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Uygulama Soruları
1. Reklamcılıkta tüketici güveninin ve inanmasının, etkinlik açısından önemini
tartışınız.
2. Reklam türleri açısından farklı örnekler belirleyip, ilgili reklamlarda kullanılan
içerik, mesaj yapısı, mecra seçimi gibi unsurları da göz önünde bulundurarak,
reklamların tüketici inanılırlığına etkilerini irdeleyiniz.

386

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde reklam kampanyası planlaması sürecinin önemli bir aşaması olan reklam
etkinlik ölçümü sürecinin kapsamı ve aşamaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Reklam planında belirlenen amaca ya da amaçlara, planın uygulanması sonucunda
ulaşılıp ulaşılmadığı ya da ne ölçüde ulaşıldığını saptamak reklamı etkin ölçmek diye
tanımlanır.
Reklamların, pazarlama etkinliği içerisinde önemli bir süreç olarak düşünüldüğünde
etkinlik ölçümü; “Reklam Öncesi”, “Reklam Sırası” ve “ Reklam Sonrası” olmak üzere üç
aşamada incelenmektedir.
Reklam öncesi etkinlik ölçümünde amaç; reklamın yayınlanmasını takiben reklam ve
sürecinden kaynaklanacak olumsuzlukları, yayınlanmadan önce fark etmek, bunları
düzenlemek ve reklam etkinliğini arttırmaktır. Bu kapsamda; Derinlemesine Bireysel
Görüşmeler, Grup Görüşmeleri, Dosya Testleri, Okunabilirlik Testi, Göz Bebeği Takip
Yöntemi gibi Fizyolojik Ölçümler’den yararlanılabilmektedir.
Reklam Sırası Etkinlik Ölçümünde ise, genellikle People Meter ve Portable People
Meter yöntemleri kullanılmaktadır. Reklam sonrası etkinliğinin değerlendirilmesinde ise temel
olarak iki kriter kullanılır. Bunlar reklamın iletişim etkinliği ve satışa etkisidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi reklam öncesi
yöntemlerden biri değildir?
a) People Meter
b) Derinlemesine Bireysel Görüşmeler
c) Dosya Testleri
d) Grup Görüşmeleri
e) Fizyolojik Ölçümler

etkinlik

ölçümünde

kullanılan

2. ________________, deneklere izlettirilen reklam süresince beynin ürettiği elektriksel
faaliyetleri takip eden, reklam içerisindeki ses, yazı, hareket, renk, görsel, slogan, ürün
vb. gibi hususlar karşısında beyinin tepkisini ölçerek, reklam hakkında yorumlar
yapmaya yarayan bir yöntemdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Göz Bebeği Takip Yöntemi
b) EEG
c) Göz Bebeği Genişleme Tepkisi
d) People Meter
e) Uyarıcılı Anımsatma

3. I. Tanımlayıcı araştırma yöntemlerinden biridir.
II. Hedef kitleyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerdir.
III. Hedef kitlenin duygu, eğilim, şikâyet ve beklentilerini ortaya çıkartmayı amaçlar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri derinlemesine bireysel görüşmeler için
doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III
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4. __________, insan ilgisini ortaya çıkaran cümlelerin uzunluğu ve sözcüklerin
benzerliği gibi hususlara odaklanan yöntemdir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Dosya Testleri
b) Grup Görüşmeleri
c) Fizyolojik Ölçümler
d) Okunabilirlik Testi
e) Derinlemesine Bireysel Görüşmeler

5. I. Reklamın iletmesi beklenen mesajı, kitleye doğru ulaştırıp ulaştırmadığı test edilir.
II. Örnek izleyici kitlesine reklamı izleyip izlemediği ve hangi mecrada izlediği
sorularak genellemeler yapılabilir.
III. Örnek izleyici kitlesine en son hangi reklamları izlediğini ve akıllarında ne
kaldıklarını sorarak da ölçümler yapılabilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklam sonrası etkinlik ölçümü için
doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

6. __________ sistemi, hane bazında tv izleme ölçümü için kullanılan bir sistemdir. Hane
halkı kullanıcılarının kendi kumanda cihazından seçtikleri kanalları, izlenme süreleri
gibi bilgileri toplayarak, sistem içerisinde yapılandırılmış modem vasıtayla, diğer
hanelerin bilgilerinin toplandığı merkeze veri iletmektedir.
Yukarıda bahsi geçen yöntem, hangi tür reklam etkinlik ölçme aracıdır?
a) Derinlemesine Bireysel Görüşmeler
b) Dosya Testleri
c) People Meter
d) Grup Görüşmeleri
e) Fizyolojik Ölçümler
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7. Reklam öncesi etkinlik ölçümünde kullanılan yöntemlere dair aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
a) Derinlemesine bireysel görüşmeler uzman görüşmeci nezaretinde yapılır ve
cevaplayıcıyı bir konu ve onun alt başlıklarında yoğunlaştırarak, diğer
yöntemlerde elde edilmesi mümkün olmayan detaylara kadar inebilir.
b) Grup görüşmeleri, cevaplayıcılara gösterilen reklamın tartıştırılması,
boyutlarının incelenmesi, yayın öncesinde son düzenlemelerin yapılabilmesi
gibi amaçlarla yapılmaktadır.
c) Dosya portföy testleri reklamın yaratıcılık boyutundan çok tüketici ilgisinin ve
ürüne olan alakasının ölçüldüğü bir yöntemdir.
d) Derinlemesine bireysel görüşmeler, moderatör denilen uzman grup yöneticisi
nezaretinde gerçekleştirilen ve genellikle 5, 7, 9 veya 11 kişilik tek sayıdan
oluşan katılımcılara, verilen konu çerçevesince yapılan görüşmelerdir.
e) Flesch yöntemi reklamda insan ilgisini ortaya çıkaran cümlelerin uzunluğu ve
sözcüklerin benzerliği gibi unsurlara odaklanır.

8. I. Bir reklam için yapılan harcamanın işletmeye sağladığı yararı saptamak ve gelecek
dönemin bütçesinin hazırlayabilmek
II. En uygun aracın ve mesajını seçebilmek
III. Reklamın satışları olumlu yönde ne zaman ve nasıl etkilediği saptamak
IV. Reklamın doygunluk noktasını tespit etmek
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri reklam etkisinin ölçülme nedenleri arasında
gösterilir?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

9. Göz bebeği takip (Eye tracking) yöntemi; genellikle reklam kitlesel olarak
yayınlanmadan önce, denek konumundaki hedef izleyicisine bir monitörden
izlettirilerek gerçekleştirilir. İzleme sırasında göz bebeğinin hareketleri, monitör
üzerinde hangi noktalara baktığını (iz düşümünü) belirleyip takip eden göz bebeği
kamerası ile yapılır.
Yukarıda bahsi geçen yöntem, hangi tür reklam etkinlik ölçme araçları altında yer
alır?
a) People Meter
b) Derinlemesine Bireysel Görüşmeler
c) Dosya Testleri
d) Grup Görüşmeleri
e) Fizyolojik Ölçümler
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10. Reklam sonrası etkinlik ölçümünde kullanılan yöntemlere dair aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
a) İletişim etkisinin ölçümünde mesaj testi ile, reklamın iletmesi beklenen mesajı
doğru şekilde tüketiciye ulaştırıp ulaştıramadığı test edilir.
b) Reklamın satışa etkisinin ölçümü için geçmiş ve reklam sonrası elde edilen satışların
karşılaştırılması ya da çeşitli deneysel çalışmalar söz konusu olabilir.
c) Uyarıcısız / uyarıcılı anımsatma, reklam yayınlandıktan sonra gerçekleştirilen bir
yöntemdir.
d) Uyarıcılı anımsatma yönteminde cevaplayıcıya birinci yöntem olan uyarıcısız
anımsatma uygulandıktan sonra bazı hatırlatıcı hususlar ilave edilerek soru
yöneltilmektedir.
e) Reklamın satışa etkisi, reklamı yapılan ürünün tüketici tarafından hatırlanması,
ürünün farkında olunması ile ölçümlenir.

Cevaplar
1)a

2)b

3)c

4)d

5)e

6)c

7)d

8)e

9)e

10)e
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14. REKLAMCILIKTA KURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?








Reklamcılar Derneği
Reklamcılık Vakfı
Açıkhava Reklamcılar Derneği
Reklam Yaratıcıları Derneği
Reklamverenler Derneği
Reklam Özdenetim Kurumu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Reklamcılıkla ilgili kurum ve kuruluşların temel amaç ve misyonları nelerdir?
2. Kurum ve kuruluşların işletmelerin reklamcılık kararlarına etkileri nelerdir?
3. Tüketici, işletme, ajans ve kamu gibi tarafları koruması açısından kurum ve
kuruluşların görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Reklam kararlarında etkisi
olabilecek ve sektörün
Reklamcılıkla İlgili Kurum
gelişimini etkileyen kurum
ve Kuruluşlar
ve kuruşlar hakkında bilgi
sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İlgili konuyu, çeşitli örnekler
ile incelemek vasıtasıyla
elde edilecektir.
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Anahtar Kavramlar








Reklamcılar Derneği
Reklamcılık Vakfı
Açıkhava Reklamcılar Derneği
Reklam Yaratıcıları Derneği
Reklamverenler Derneği
Reklam Özdenetim Kurumu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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Giriş
Reklamcılıkta hem işletme, hem ajans hem de tüketici tarafını ilgilendiren çeşitli kurum
ve kuruşlar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı RTÜK gibi genel kural koyucu, düzenleyici ve
denetleyici rolünde olabilirken, bir kısmı grupların bütünlüğü ve ortak güç oluşturma eksenli
olabilmektedir.
Reklamcılar Derneği ve Reklamcılar Vakfı en eski sayılabilecek reklamcılık
kurumlarıdır. Bunun haricinde Açıkhava Reklamcılar Derneği, Reklam Yaratıcıları Derneği ve
Reklamverenler Derneği bulunmaktadır. Bu dernekler daha çok işletmenin reklamcılıkla ilgili
birimleri ve reklam ajanslarını bir araya getirerek ortak güç ve sinerji oluşturmak, meslek etik
kurallarını koordine etmek gibi görevler üstlenebilmektedir.
Reklam Özdenetim Kurumu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ise Reklamcıların
kararlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen, önceliği tüketici ve kamuyu korumak olan,
akabinde ise işletmeler arasındaki rekabetin kurallarını belirlemek olan kurumlardır.
Bu bölümde reklamcılıkla ilgili sözkonusu olan önemli kurum ve kuruşlar kısaca
açıklanmaktadır.
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14.1. Reklamcılar Derneği

Dernek şu amaç ve hedefleri gözetir:
a. Her üyenin kişisel ehliyetini artırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için, üyeler arasında
bilgi, tecrübe ve düşünce değişimine olanak hazırlamak.
b. Reklam standart ve uygulamalarını
geliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla
iletişim
sektörünün
bir
bütün
olarak
gelişmelerden yararlanmasını sağlamak.
c. Yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve
metodolojilerin
araştırma
yapılmasını
gerektirdiği durumlarda, inceleme ve çözümleme
çalışmalarını
başlatmak.
Reklamverenleri,
reklam, medya ve pazarlama iletişimi ajanslarını
ve reklam mecralarını temsil eden kuruluşların
mevcut olduğu ve etkili faaliyet gösterdiği
alanlarda Reklamcılar Derneği'nin rolü, üyeleri
arasında her zaman teşvik ettiği yüksek standart
ve ilkeleri örneklendirecek çalışmalar yapmak ve kuruluşlarla işbirliğine gitmektir. Böyle
uzmanlaşmış kuruluşların bulunmadığı veya etkili faaliyet göstermedikleri durumlarda,
Reklamcılar Derneği, pazarlama iletişiminin ticari ve toplumsal rolleri konusunda hakem,
uzlaştırıcı ve danışman rolünü üstlenebilir.
Derneğin rolü ve sunduğu hizmetler, aşağıdaki başlıklarla daha açıklayıcı bir biçimde ortaya
konabilir.

Mesleki Uygulamalar
ç. Milletlerarası Ticaret Odası'nın, The European Association of Communications
Agencies’in (E.A.C.A) meydana getirdiği (ve İstanbul Ticaret Odası'nın kabul ve ilan)
ettiği reklam etik ile uygulama standartları ile uyum içinde bulunan ulusal ve
uluslararası reklam etik yasaları ve uygulama esaslarına uyulmasını teşvik etmek;
d. Pazarlama iletişimi ile ilgili konulara ilişkin olarak yurt içinde forum, seminer,
konferans gibi çeşitli çalışma toplantıları yoluyla üyeler ve toplumun ilgili kişileri
arasında haberleşmeyi, bilgi alışverişini ve elde edilen tecrübelerin amaçlar
doğrultusunda ortak kullanılmasını sağlamak; uluslararası alanda düzenlenen bu tür
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toplantılara katılmak; Pazarlama iletişiminin kurum olarak geliştirilmesi ve
önemsenmesi amacıyla sektörün tüm aktörlerinin bir araya gelip güç birliği yapmalarını
sağlayacak pazarlama iletişimi merkezi oluşturmak. Bu oluşumun platform biçiminde
ve işbirliği anlayışıyla yürümesine öncülük etmek.
e. Gençlerin iletişim mesleğine ilgi duymalarını teşvik etmek;
f. Pazarlama iletişimi konusunda eğitim, öğretim ve bilgilendirmeye yardımcı olmak;
g. Üyelerine yararlı haber ve bilgiler sağlamak. Topluma ve Tüketiciye Karşı
Sorumluluklar
h. Tüketiciye karşı daima sorumluluk duygusuyla davranmak, onları kendi yararları
doğrultusunda bilgilendirmek ve ilgilerini ayakta tutmak; gerektiğinde, eğer varsa,
tüketiciyi koruma kuruluşlarıyla işbirliği yapmak;
ı. Toplumsal ve kurumsal konularla ilgili iletişim ihtiyaçlarını incelemek, eğer mümkün
ise ve pratik yararlar taşıyorsa, bu konuların yürütülmesi için mecralarla işbirliği
yapılmasını sağlamak. Hakem ve uzlaştırıcı olarak
i. Reklamcılık mesleğine itibarını kazandırmak ve bu itibarı korumak için ortak bir
tutum tespit etmek ve reklamcılığa karşı haksız hücumlarda ve kısıtlama eğilimleri ve
yasal düzenlemeler ortaya çıktığında sözcülük etmek; bunun yanı sıra üyelerinin ortak
çıkarını yargı yoluyla korumak için onları temsilen dava açmak;
j. Araştırma, uluslararası pazarlama prosedürü ve kuralları ile yürürlükteki reklamcılık
uygulamaları gibi konularda tavsiyelerde bulunmak;
k. Reklamveren, ve reklam, medya ve pazarlama iletişimi ajansları ve reklam mecrası
temsilcilerinin objektif ortamlarda buluşarak ortak sorunların görüşebilecekleri bir
sürekli forum kurmak.

Kamu Kuruluşlarıyla İlişkilerde:
l. Pazarlama iletişiminin rolü konusunda görüş ve bilgilerini artırmak için resmi görevli
ve daireler nezdinde etkili işbirliği ve irtibat önerileri sunmak;
m. Reklamla ilgili vergilendirmeler, TRT reklam esasları, reklamların denetlenmesi ve
bunun gibi uzmanlık isteyen konularda devlet ve hükümet görevlileriyle her anlamda
işbirliği ve irtibat önerileri sunmak. Dernek yukarıda belirtilen amaçları
gerçekleştirmektir.
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14.2. Reklamcılık Vakfı
Reklamcılık Vakfı (RV), 1998 yılı sonunda
Reklamcılar
Derneği
ve
üyeleri
tarafından
kurulmuştur. Reklamcılık Vakfı’nın kuruluşunda, iki
temel neden etkili olmuştur; birincisi, reklam
sektörünün ulaştığı büyüklük ve gelişmişlik düzeyi,
ikincisi ise dernekler yasasındaki kısıtlamalardır.
Reklamcılık Vakfı’nın kurulmasıyla birlikte, reklam
sektörünün gereksinimleri organik bağı olan iki
kuruluşla; Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık
Vakfı’yla karşılanmaya başlanmıştır.

Misyonu:
Türkiye’deki reklamcılık mesleğinin saygınlığını toplumsal yaşamın her alanında
korumak, yükselmesine katkıda bulunmak ve bu süreçte ihtiyaç duyulacak kaynakları
yaratarak, Vakfın gelişimine olanak sağlamaktır.
İnsan kaynağına yatırıma öncelik veren, sosyal güvenlik ve dayanışma ortamı
hazırlayan, parasal birikimi güçlü, bilgi üreten bir kurum olmaktır.


Mesleğin temel öğeleri olan yaratıcılık ve iletişim becerisi kullanılacak,



Pazarlama ve markalaştırma süreçlerinden yararlanılacak,



Her türlü etkinlik ve yatırımlarında, iş tanımları çok iyi yapılmış, nitelikli
profesyoneller görevlendirilecek,



Uluslararası örnekler ve işbirliklerinden
rasyonalizasyonu ile çalışacaktır.

yararlanılacak

ve

işletme
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14.3. Açıkhava Reklamcılar Derneği

Misyonu:
Türkiye’de Açıkhava reklamcılığını bilinçlendirilmiş ve
mesleki standartları belirlenmiş saygın bir sektör haline
getirmek.
Vizyonu:
“Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmet
veren, üyeleri arasında iletişimi ve dayanışmayı
sağlamış, sektörel temsilcilik unvanını ve kurumsal
kimliği kazanmış bir organizasyon olmaktır.”
Etik Değerleri:
ARED Üyeleri;
• Bireye ve insan haklarına saygılıdır. Sektöre hizmet veren firma çalışanlarının farklı
kültürel ortamlardan gelmesine önem verir ve ayrımcılık yapmaz. Üyelerimiz istihdam
konusunda din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin uygun mesleki niteliklere sahip
kişileri çalıştırmayı prensip edinmiştir.
• Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına saygılıdır. İnsan zekasının, entelektüel birikiminin,
zihinsel yaratıcılığın ortaya çıkarmış olduğu mal ve hizmetlerin ticari markalarından
endüstriyel tasarımlara, bilimsel gelişmelerden teknolojik buluşlara kadar uzanan geniş
yelpaze içindeki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı gösterir.
• Kamunun ve özel şirketlerin hazırladığı teknik şartnamelere uyar. Şartname olmadığı
durumlarda yapacakları iş ve hizmetin teknik şartnamesini standartlara uygun olarak
oluşturur ve buna uygun hareket eder.
• Çevre ve doğal kaynakların korunmasına hassasiyet gösterir, hayvan haklarına
saygılıdır.

• Mevcut kanunlara ve rekabete uygun ihaleler sonrasında ihaleyi alan firmanın işini ve
işleyişini bozucu faaliyetlerde bulunmaktan kaçınır, sonuçlanan bir işin peşinden
koşmaz.
• Diğer firmaları kötüleyici faaliyet ve davranışlardan kaçınır.
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• Eleman transferlerinde rakip firmayı zayıflatmaya yönelik düşüncelerle hareket etmez.
Firma içinde yasal olmayan yollarla bilgi toplamaktan kaçınır.
• Sürekli yenilikçidir, gelişen teknoloji, ürün ve üretim şekillerine hakimdir. Bunu son
kullanıcılara kaliteli ve farklı hizmet olarak geri döndürmeyi benimsemiştir.
• Gerçekleştirilen projelerin vaat edilen ile uygunluğu konusunun arkasındadır.
Belirlenen garanti koşulları kapsamında eksiksiz ve tam hizmet vermeye devam eder.
• Birbirleri ile mümkün olduğunca dayanışma içindedir.
• Şeffaflık ve dürüstlüğü ilke edinmiştir. Hizmet verdiği müşterilere doğru ve güvenilir
bilgiler
verir.
• Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına koşulsuz bağlıdır. Tüm yasal düzenlemelere uygun
hareket etmeyi taahhüt eder. İş kanunlarına uyar, kanunlara uygun işçi çalıştırmaya özen
gösterir.

14.4. Reklam Yaratıcıları Derneği

Amaçları:
Reklam sektöründe, reklam yaratım süreci içinde
yer alan Reklam Yaratım Yönetmeni, Reklam
Yazarı, Reklam Sanat Yönetmeni ve Grafikerler
güçlerini birleştirerek, pazarlama iletişiminde bu
mesleklerin çıkarlarını korumak; aralarında mesleki
bir dayanışma oluşturarak, bilgi, deneyim ve
düşünce alışverişinde bulunabilmeleri için olanak
sağlayarak, reklam yaratım düzeylerinin yükselmesi
için çaba göstermek; uluslararası reklam
çalışmalarında Türkiye´yi temsil etmelerini
sağlamak; Türkiye´deki yerli, yabancı veya yabancı ortaklı reklam ajanslarında çalışan
üyelerinin haklarını korumak; çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yasaya dayalı telif
haklarının korunması yönünde girişimlerde bulunmaktır.
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Etkinlikleri:
a. Meslek yayınları gerçekleştirmek, reklamcılıkla ilgili yerli ve yabancı yayınları
izlemek, reklam yaratıcılarına yararlı olabilecekleri derlemek, yayın organlarında
dernek amacını destekleyen yazıların çıkmasına yardımcı olmaktır.
b. Üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmak için meslek kursları, seminerler,
konferanslar, toplantılar, geziler gerçekleştirmek, dil ve meslek bursları sağlamaya
çalışmak.
c. Uluslararası Ticaret Odası´nın belirlediği Reklam Ahlak Yasası ve benzeri kurallara
uyulmasını desteklemek. Aynı şekilde Reklam Özdenetim Kurulu´nun belirlediği
esasları da dernek ilkesi olarak kabul eder ve üyelerinin uymasını şart koşar.
ç. Reklam yaratıcılarının kendilerini daha da geliştirebilmelerine olanak sağlayacak
çalışmaları desteklemek amacıyla yarışmalar düzenler, ödüller verir.
d. Reklamcılık ve sanat alanında çalışan bütün eğitim kurumları, ticari firmaları ve
yapılarıyla işbirliğine girer.
e. Reklam yaratıcılarının yasal haklarını korur, ekonomik haklarını savunur, maddi
olanaklarının gelişmesi ve mali standartlarının belirlenmesi için hukuk bürolarıyla
işbirliği yapar.
f. Reklamların sunulduğu tüketiciye karşı, gerçekleştirilen çalışmalarda toplumsal,
ahlaksal ve yasal sorumluluklara üyelerin uymasını sağlar. Bunun için ilgili kurum ve
yapılarla ortak çalışmalar gerçekleştirir ve bu çalışmaları kamuya duyurarak hem
sektörü hem de tüketicileri bilgilendirir.

14.5. Reklamverenler Derneği

Misyonu:
Reklamverenler Derneği'nin misyonu Türkiye'de
reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini, bilincini
anlatmak ve artırmak, reklamla ilgili tüm süreçlerde
reklamverenlerin
haklarını
korumaktır.
Reklamverenler Derneği, reklamveren - medya reklam ajansı üçgeninde işleyişi yenileyerek
güçlendirmenin yanı sıra, 20. yılında kavuştuğu yeni
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yapısıyla reklam sektöründeki problemlere yepyeni çözümler getirerek gerekli değişimleri
başlatma; sistemlerin ve süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için etkili adımlar atma amacındadır.
Reklamverenler Derneği, reklam sektörünün sağlıklı işleyişi ve gelişimi için öncülük etmek
amacıyla markalaşma ve pazarda yaşanan problemlere odaklanmayı; sektörün ileri gelenlerini
bir araya getirerek sorunları çözüme ulaştırmayı ve reklamverenleri sektörel gelişmelerden
haberdar etmeyi hedeflemektedir.
Reklamverenler Derneği, Türkiye'de reklam pazarının her geçen gün büyüdüğü, rekabet
ortamının giderek geliştiği ve markalaşma sürecinin yeni bir ivme kazandığı bir dönemde,
gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde ve etkili olduğu tüm alanlarda sektörün yapısına uygun
olarak, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket eder.

14.6. Reklam Özdenetim Kurumu

Misyon ve Vizyon:
Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği üyeleri ile reklam mecralarının, dürüst
olmayan reklamlara karşı oluşturdukları
Reklam Özdenetim Kurulu, 1994 yılından
beri Uluslararası Reklam Uygulama
Esasları'na aykırı buldukları reklamların
düzeltilmesini ya da yayınlanmamasını
reklamvereninden
talep
etmektedir.
RÖK’ün bu hizmeti tavsiye niteliğindedir.
Bunu yasal bir zorunluluğa dayanarak
değil, kamuoyuna yaptığı taahhüt gereği
ve topluma karşı sorumluluğunun
bilincindeki
reklamverenlerin
sağduyusuna güvenerek yapmaktadır.

Reklamda özdenetimin misyonu; reklamın ilgili tarafları olarak reklamveren - reklam ajansı mecra üçlüsünün tüketiciye karşı toplumsal sorumluluğu bulunduğu ve tüketiciyi koruma
kavramına sahip çıkılmasının uzun vadede bu üçlünün çıkarına olduğu bilinciyle, Pazarlama
iletişiminin, evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan kurallara göre yürütülmesi
ve bunun sürekliliğinin sağlanması, özdenetim bilincinin yerleştirilmesi,
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Kurallara aykırı reklamların reklamveren - reklam ajansı - mecra üçlüsünün özdenetimi ile
durdurulması ve / veya düzeltilmesidir.
Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) reklamveren - reklam ajansı - mecra üçlüsünün
temsilcilerinin katılımı ile reklamların yasal, ahlaki, doğru ve dürüst olmasının sağlanması
yolunda proaktif ve sürekli çaba göstermeyi amaçlamaktadır.
Bu çabalar sonuçta reklama olan güveni sağlayacak ve bundan yine reklamveren - reklam ajansı
- mecra üçlüsü yarar görecektir.
Reklam Özdenetim Kurulu, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği ve mecra
kuruluşlarının katılımıyla oluşan bir etik hizmet platformudur. Tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
Reklam Özdenetim Kurulu olarak vizyonumuz pazarlama iletişimi çerçevesinde, idari merciler
ve tüm kuruluşlar tarafından etik, uzman bir kurul olarak tam kabul görmektir.

14.7. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Radyo ve televizyon alanını düzenlemek üzere ilk bağımsız idari otorite 1934 yılında ABD’de
“The Federal Communication Commision” adıyla kurulmuştur. Bu yapı ilk yıllarında telefon
ve radyo alanını düzenlemek üzere tesis edilmiş daha sonra televizyonu da içine alacak biçimde
genişlemiştir. Üst Kurullar Türk idari
yapısında 1980’li ve 90’lı yıllarda yer
almaya başlamıştır. Sermaye Piyasası
Kurulu ülkemizdeki Üst Kurulların ilk
örneği olarak kurulmuştur. Radyo ve
televizyon
yayıncılığı
alanının
düzenlenmesi
ve
denetlenmesine
yönelik olarak da 1994 yılında Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Anayasal bir kurum olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının
133. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre, Radyo ve televizyon faaliyetlerini
düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Üst Kurul, siyasi parti gruplarının gösterdiği
adaylar arasından T.B.M.M. tarafından seçilen 9 üyeden oluşmaktadır.

Misyonu:
Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılık sektöründe yayıncılığın kalitesini artırmak
amacıyla;
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1. İçeriğe ilişkin ilke ve kuralların belirlenmesi ve işlevselliğinin sağlanmasına,
2. Yeni teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak yasal çerçevelerin
oluşturulmasına,
3. Rekabetin korunması ve yoğunlaşmaların önlenmesine,
4. Tüm paydaşların duyarlılığını artıracak çalışmaların yapılmasına
yönelik araştırmalar yapmak, politikalar geliştirmek, düzenleme ve denetleme yapmak,
kamuyu bilgilendirmek, yayıncılıkta kamusal sorumluluk anlayışıyla duyarlılığı artırıcı
faaliyetlerde bulunmaktır.
RTÜK’ün ana misyonu yayıncılık sektöründe kamusal sorumluluk anlayışını esas
alarak hizmet kalitesini artırmaktır. Hizmet kalitesini artırmak ise; yayınların belirli ilke
ve kurallar çerçevesinde, rekabetçi ve çoğulcu bir ortamda yapılmasına, yeni
teknolojilerden yararlanmaya ve paydaş duyarlılığını yükseltmeye bağlıdır. Sektörel
düzeyde bunların başarılması için RTÜK’ün politika geliştirmesi, düzenleme ve
denetim yapması, araştırmalar ve yayıncılıkta kamusal sorumluluk anlayışı
çerçevesinde duyarlılık artırıcı faaliyetler gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu beş
faaliyet RTÜK’ün değer üretiminin temel bileşenlerini oluşturmaktadır.

Vizyonu:
Yayıncılığın, kamusal sorumluluk anlayışıyla, başta ifade ve haber alma özgürlüğü
olmak üzere, insan hakları ve temel özgürlüklerini gözeterek gerçekleştirilmesini
sağlamak için tüm paydaşlarda duyarlılığın artırılması, ortak ve öz denetimin
geliştirilmesi yönünde politikalar oluşturmak ve uygulamada öncü olmak.
Yayıncılık sadece ekonomik bir girişim olarak görülemez. İdeal olan, yayıncılık
alanında serbest pazar kurallarıyla kamu yararı arasında bir denge oluşturmaktır.
Bundan dolayı, yayıncılığın bir ticari girişim olarak ekonomik amaçlarını
gerçekleştirmeye yönelirken 6112 sayılı yasanın 8. maddesinin 1. fıkrasında ifadesini
bulan ”kamusal sorumluluk anlayışını” gözeterek hizmet sunumunu sağlaması, çağdaş
demokratik toplumların da üzerinde uzlaşı sağladığı önemli bir kabuldür. Haber verme,
bilgilendirme ve benzeri amaçlarla yapılan yayınların da magazinleşme (tabloidleşme)
eğilimi göstermesi bunların kamusal akıl sağlığına zarar verebilecek niteliğe
dönüşmesine yol açabilecektir. Bundan dolayı, yayınların kamu yararı niteliğini
gözeterek fikri düzeyinin yüksek tutulmasına yöneltecek ve özendirecek çalışmaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu yararının yanı sıra yayın hizmetlerinin
rekabetçi bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak da stratejik önemdedir. Bunun için
yayınların rekabetçi bir ortamda ancak belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi
gerekir. Böylece hem ifade ve haber alma özgürlüğü hem de özgürlüğün kamusal
sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır. Bu çerçevede
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RTÜK’ün vizyonu, yayıncılık alanında serbest pazar kurallarıyla kamu yararı arasındaki
hassas dengeyi sağlamak ve korumak olmalıdır.
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Uygulamalar

REKLAM ETİĞİ
Her gün yüzlerce reklam görüyor ve işitiyoruz. Tüm mesajlara sırtımızı dönmemiz olanaksız
görünüyor, reklamların toplum üzerindeki etkisi giderek artıyor ve insanları olmadıkları bir
silüete büründürüyor. Tüketim ideali, sosyal ve kültürel değerlerimizin önünü tıkıyor.
Gün içerisinde karşımıza çıkan birçok reklam etik açıdan uygun olmayabiliyor. Pazarın
giderek büyümesi ile birlikte markaların birbirleri arasında yaşadıkları savaş giderek
şiddetleniyor ve bunun sonucunda bazı markalar silahlarını kuşanarak bel altı darbelerle
rakiplerini alt etmeyi amaçlıyor. Bundan en çok zararı tabi ki tüketici görüyor. Firmaların
türlü safsatalarla ve şeytandan yardım alarak yürüttükleri kampanyalar sonucunda insanların
tüketim alışkanlıkları değişiyor ve istem dışı yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Amacına ulaşan
reklam kampanyaları sonucunda birçok insanda marka bağımlılığı olgusu oluşuyor. Ayşe
teyzenin çamaşır suyu, Behlül’ ün saati, Beyonce’ nin parfümü, annenizin çorbası derken
insanlar kendi kimliklerini kaybedip farklı bir birey olma yolunda hızla ilerlerken reklamlar
da amacına ulaşıyor ve sosyal, kültürel değerlerimizin önünü tıkıyor. Hal böyle olunca bir
yerde tıkanıp kalan iletişim çalışmalarının yaşamlarını sürdürebilmesi için farklı yollarla
insanları etkileme çabası içerisinde etik olmayan kampanyalar piyasaya sürmesi ve dikkat
çekmesi gerekiyor. Bu durumdan yine doğal olarak bireyler ve toplum etkileniyor. Reklamlar
bireyin ve toplumun ahlaki gelişimine zarar vermeye başlıyor.
Problem yaratan konulardan biriside reklamda şiddet! Reklamlarda var olan şiddet içeriği
toplum dejenerasyonunda etkilidir. TV’de şiddet kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir
kavramdır ki şiddet unsurlarının reklamlara kadar sıçraması toplum açısından felakete neden
olabilir. Filmlerde olan yasal uyarılar(+18, Genel izleyici gibi) reklamlarda bulunmadığı için
çocukları bu reklamlardan sakınmak haliyle zorlaşıyor.
Reklamlarda karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biriside ırkçılık. Mesajlarda açıkça ya da
örtülü şekilde kültürel ve sınıfsal farklılıklar körükleniyor. Örneğin; Intel'in yeni nesil mikro
işlemcileri için hazırladığı reklam fotoğrafında, bir ofiste beyaz bir adamın önünde, koşuya
başlamak üzere pozisyon almış zenci atletler görülüyor. Fotoğrafın üst tarafında ise,
“Bilgisayarın performansını katlayın ve çalışanlarınızın gücünü en üste çıkarın” ifadesi yer
alıyor. Çeşitli internet sitelerinde dikkat çekilen reklam fotoğrafında, “zenci işçilerin beyaz
efendinin ayaklarına kapandığı” izlenimi veren görüntüye yönelik tepkilerin artması üzerine
Intel, internet sitesinden bir açıklama yaparak özür diledi. Diğer bir örnek ise; Nissan’ın
geliştirdiği yakıt tasarruflu otomobil reklamı. Reklamda bir otelden çıkan yağlı suudi iş
adamları, Nissan’ın geliştirdiği yakıt tasarruflu yeni otomobilini görüyor ve aralarından biri
arabayı yumruklamaya, tekmelemeye başlıyorlar ve de bir süre sonra yanındakiler tarafından
tutuluyor ve reklamın sonunda dış ses, "petrol şirketlerinin seni beğenmeyeceği kesin" diyor.
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Dubai'de bulunan petrol şirketleri bu reklamın ırkçı içgüdüleri tetiklediği düşüncesinde
birleşmişlerdi.
Sonuç olarak toplumsal yaşamı her açıdan etkilemede önemli bir rol üstlenen reklamlar da
her ne şekilde olursa olsun toplumun pozitif değerler üzerine gelişimini sağlamasına katkıda
bulunmalıdır.
Kaynak: http://cafereklam.blogspot.com.tr/2010/12/reklam-etigi.html; Erişim Tarihi: 15/08/2015
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Uygulama Soruları
1. Reklamcılıkta etik kavramının kapsamını açıklayınız.
2. Reklamcılıkta etik kurallar neler olabilir? Kısaca açıklayarak inceleyiniz.
3. Güncel reklamcılık uygulamalarından etik kurallara uygun olan ve olmayan
örnekler bularak, etik yaklaşımının etkilerini örnek üzerinden irdeleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, reklamcılık ile ilgili olan kurum ve kuruluşlarından ilk etapta önemli
olabilecekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Reklamcılar derneği, Reklamcılık Vakfı, Açıkhava Reklamcılar Derneği, Reklam
Yaratıcıları Derneği ve Reklamverenler derneği meslek kuruluşları olarak dikkate alınarak, her
bir kuruluşun amacı ve misyonu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Reklamcılık sektörünün düzenleyici kurumlarından olan Reklam Özdenetim Kurumu
ve RTÜK hakkında bilgi verilmiş, temel misyonları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. I. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
II. Reklamcılık Vakfı
III. Açıkhava Reklamcılar Derneği
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri reklam ile ilgilenen kurum ya da
kuruluşlardandır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III

2. Reklam Özdenetim Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1994 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.
b) Talepleri reklam verenler için bağlayıcı nitelikte olup uyma zorunluluğu vardır.
c) Reklam veren- reklam ajansı ve mecranın topluma karşı olan sorumluluğunu
olduğunu düşünüp, önem ve denetimleri bu esasla inceler.
d) İstedikleri düzenlemeler Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na uygun
düzenlemelerdir.
e) Etik bir hizmet platformu olup, tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

3.

I. Derneğin bireysel çabası ile diğer kuruluşlarla etkileşim dahilinde olmadan; içinde
iletişim sektörünü geliştirmek
II. Üyeler arasında bilgi, tecrübe ve düşünce değişimine olanak hazırlamak.
III. Hakem, uzmanlaştırıcı ve danışman rolleri üstlenebilir.
Yukarıdakilerden hangisi Reklamcılar Derneği’nin amaçlarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
I ve II
II ve III
I ve III
I, II ve III
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4. _____________________, sektörün ulaştığı büyüklük ve gelişmişlik düzeyi nedeniyle
Reklamcılar Derneği tarafından 1998 yılından kurulmuştur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Açıkhava Reklamcılar Derneği
b) Reklam Yaratıcıları Derneği
c) Reklamcılık Vakfı
d) Reklam Verenler Derneği
e) Reklam Özdenetim Kurumu

5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Radyo ve televizyon yayıncılığı alanının düzenlenmesi ve denetlenmesine
yönelik olarak 1994 yılında kurulmuştur.
b) Yayıncılıkta kamusal sorumluluk anlayışıyla duyarlılığı artırıcı faaliyetlerde
bulunmayı amaçlamaktadır.
c) Yeni teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak yasal çerçevelerin
oluşturulmasını sağlar.
d) Rekabetin korunması ve yoğunlaşmaların arttırılmasını sağlar.
e) Kamuyu bilgilendirme amacı taşır.

6. __________, temel misyonu Türkiye'de reklamın önemini, etkinliğini, verimliliğini,
bilincini anlatmak ve artırmak, reklamla ilgili tüm süreçlerde reklamverenlerin haklarını
korumak olan bir kuruluştur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
b) Açıkhava Reklamcılar Derneği
c) Reklamcılık Vakfı
d) Reklam Verenler Derneği
e) Reklam Özdenetim Kurumu
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7. __________ misyonu, “reklamın ilgili tarafları olarak reklamveren - reklam ajansı mecra üçlüsünün tüketiciye karşı toplumsal sorumluluğu bulunduğu ve tüketiciyi
koruma kavramına sahip çıkılmasının uzun vadede bu üçlünün çıkarına olduğu
bilinciyle, pazarlama iletişiminin, evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan
kurallara göre yürütülmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması, kurallara aykırı
reklamların reklamveren - reklam ajansı - mecra üçlüsünün özdenetimi ile durdurulması
ve / veya düzeltilmesi” olarak ifade edilen kurumdur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Reklam Verenler Derneği
b) Reklam Özdenetim Kurumu
c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
d) Açıkhava Reklamcılar Derneği
e) Reklamcılık Vakfı

8. __________, “Türkiye’deki reklamcılık mesleğinin saygınlığını toplumsal yaşamın her
alanında korumak, yükselmesine katkıda bulunmak ve bu süreçte ihtiyaç duyulacak
kaynakları yaratarak kurumun gelişimine olanak sağlama, insan kaynağına yatırıma
öncelik veren, sosyal güvenlik ve dayanışma ortamı hazırlayan, parasal birikimi güçlü,
bilgi üreten bir kurum olmak” misyonunu taşır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Açıkhava Reklamcılar Derneği
b) Reklam Yaratıcıları Derneği
c) Reklamcılık Vakfı
d) Reklam Verenler Derneği
e) Reklam Özdenetim Kurumu

9. __________, temel misyonu Türkiye’de Açıkhava reklamcılığını bilinçlendirilmiş ve
mesleki standartları belirlenmiş saygın bir sektör haline getirmek olan bir kurumdur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
b) Açıkhava Reklamcılar Derneği
c) Reklamcılık Vakfı
d) Reklam Verenler Derneği
e) Reklam Özdenetim Kurumu
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10. _____________ vizyonu, “Yayıncılığın, kamusal sorumluluk anlayışıyla, başta ifade ve
haber alma özgürlüğü olmak üzere, insan hakları ve temel özgürlüklerini gözeterek
gerçekleştirilmesini sağlamak için tüm paydaşlarda duyarlılığın artırılması, ortak ve öz
denetimin geliştirilmesi yönünde politikalar oluşturmak ve uygulamada öncü olmak”
olan kuruluştur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?
a) Açıkhava Reklamcılar Derneği
b) Reklamcılık Vakfı
c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
d) Reklam Verenler Derneği
e) Reklam Özdenetim Kurumu

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)a, 4)c, 5)d, 6)d, 7)b, 8)c, 9)b, 10)c
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