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GİRİŞ
GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,
Bir toplumun kalkınma düzeyi, bilim ve teknolojideki gelişme düzeyi ile ölçülür. Bilim ve
teknolojinin gelişmesi akılcı yaklaşımların sonucudur. Gelişmekte olan ülkemiz için, başarıyı
yakalayabilmek ve hedeflere ulaşabilmek için daha fazla çalışmak ve doğru analizleri gerçekleştirmek
gerekmektedir. Bununla birlikte bilimden ayrılmamalı, teknolojiyi de takip etmelidir.
Bu modül ile reklam ve tanıtımla ilgili temel bilgileri ve araçları kavramış olacaksınız.
Farklılıklar yaratarak, kalıcı üstünlükler sağlamak için reklam ve tanıtımda teknolojinin önemini
göreceksiniz. Araştırmalarınız size reklam ve tanıtımın firmalar kadar, ülkemiz için faydalarını da
görmenizi sağlayacaktır. Düzenli, titiz ve gözlemci çalışmalarınız size yeni ufuklar açabilmeniz ve bu
alanda başarılı olmanız için ışık tutacaktır.
Türk milletinin bir ferdi olarak bizler bilime, bilimsel düşünceye ve teknolojiye önem vermek
zorundayız. Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak için yılmadan yorulmadan çok çalışmalıyız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ -1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda; reklam ve tanıtım ile ilgili kavramları, reklam ve
tanıtım stratejisini araştıracak ve tanıyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Reklam ve reklamla ilgili kavramları araştırınız.
 Tanıtım ve tanıtımla ilgili kavramları araştırınız.
 Reklam ve tanıtım stratejisini araştırınız.

1. REKLAM VE TANITIM İLE İLGİLİ
KAVRAMLAR
1.1. Reklamla İlgili Kavramlar
1.1.1. Tanımı ve Özellikleri
Bir ürün, hizmet veya fikrin yaratılışına, ruhuna ve hedefine uygun olarak tanıtılması, doğru
mesajı, doğru kanallardan hedef kitlelere ulaştırma işine reklam denir.
Reklam satın alma arzusu yaratmak, talebi artırmak amacıyla tüketiciye yaklaşır.
Reklam bir hizmetin, bir yerin, bir şeyin ya da malın özelliklerini, faydasını ve ilgi çekici
yanlarını halka duyurmak, anlatmak, tanıtmak için bazı araçların kullanılarak en inandırıcı, en
etkileyici mesajın verilmesini ifade eder.
Reklamda:










Amaç: Ürünü satmak,
Hedefler: Pazar araştırmaları ile ortaya çıkan müşterilere ulaşmak,
İşlev: Pazarlama ticari ,
Sorumluluk: Pazarlama müdürü, satış şefi,
Beklenen Sonuç: Satışları artırmak ,
Uzantı: Sponsorluk,
İletinin Tonu: İkna,
Geri Bildirim: Satın alma ve pazar araştırmaları,
Anahtar Etmen: Ürünün kalitesidir.
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Resim 1.1: Reklam

Reklamın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
 Reklam, bir mal ya da hizmetin veya fikrin tanıtımı için yapılır.
 Reklam bir bedel karşılığında verilir ve tek yönlü bir süreçtir.
 Reklam, kişisel olmayan yollarla gerçekleşir.
Günümüzde reklamın önemini belirtmek için ayrıntılı açıklamalara girişmek gereksizdir.
Çünkü reklam pazarlamanın en çok kullanılan iletişim araçları arasında yer almaktadır. Bunun nedeni,
zamanında ve yerinde bir reklam kampanyasının etkisinin kısa sürede ortaya çıkmasıdır.
Bir ürün veya hizmetin tanıtılması veya övülmesi, bir markanın tüketiciye benimsetilmeye
çalışılması resimli veya müzikli imge ve simgeler kullanılmak sureti ile bunların belleklere
yerleşmesinin gayret edilmesi, yarışmalar, konserler, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek sureti
ile doğrudan veya dolaylı olarak belirli ürünlere veya markalara dikkatin çekilmesidir.
Toplumsal etkinliklerin düzenlenmesinde veya yayın programlarının hazırlanmasında
finansman veya diğer yollarla katkıda bulunmak sureti ile tanıtım imkânlarının aranması da reklam
sayılır.
İyi bir reklamın taşıması gereken özellikler:








Reklam herkesin ya da hedef kitlesinin anlayabileceği bir dilde olmalıdır.
Dolaysız etkileme nitelikleri taşımalıdır.
Kısa, yalın ve açıklayıcı olmalıdır.
Yasal, dürüst, adaba ve gerçeğe uygun olmalıdır.
Sosyal sorumluluk esaslarına göre hazırlanmalıdır.
Genel kabul görmüş, dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.
Halkın reklamlara karşı güvenini zayıflatacak nitelikte olmamalıdır.
Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalması ile, bir başka deyişle satılması ile
ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.

Reklamın yapılabilmesi için bir yere ihtiyaç vardır. Bu yer mecralar anlamına gelen medyadır.
Televizyon, radyo, internet, otobüs ekranları, basılı mecralar, açık hava panoları ve diğer ilan yerleri
medya kapsamı içinde bulunur.
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Şekil 1.1: Reklam ve tanıtımın pazarlamadaki yeri

Reklam ve tanıtım faaliyetleri şu sıralamayı takip eder:









Araştırma
Bilgi toplama
Plan-program yapma
Bütçe
Hedef kitle
Mesaj ve medyaların hazırlanması
Reklam projesinin uygulanması
Değerlendirme yöntemleri

1.1.2. Reklam Türleri ve Sınıflandırılması
Çeşitli ölçütler göz önünde bulundurularak reklamlar sınıflandırılmıştır. İçerdiği mesaj ölçüt
alınırsa, şu reklam türleri belirtilebilir:
 Ürün (mal) konulu reklam
 Hizmet konulu reklam
 Fikir konulu reklam
Reklamda hedeflenen kitle; ölçüt alınırsa şu reklam çeşitleri ortaya çıkmaktadır:
 Tüketici reklamı
 Üreticiye yönelik reklam
 Mesleki reklam
Kitle iletişim aracının kullanımı ölçüt olarak alınırsa aşağıdaki reklam türleri ortaya
çıkmaktadır:
 Gazete dergi vb. reklamlar
 Televizyon reklamları
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Radyo reklamları
Sinema reklamları
Video reklamları
İnternet reklamları
Posta kullanımlı reklamlar
Açıkhava reklamları

Günümüzde reklam pazarlama sürecinde etkinliğini ve dolayısı ile önemini arttıran bir faaliyet
olarak işlevini sürdürmektedir.

1.2. Tanıtımla İlgili Kavramlar
1.2.1. Tanımı ve özellikleri
Halkla ilişkiler biriminin sorumluluk alanında bulunan etkinliklerin önemli bir kısmını tanıtım
oluşturur. Kurum ya da kuruluşun ilgili çevrelere tanıtılması ve olumlu izlenim sağlanması halkla
ilişkiler çalışmalarının amaçlarındandır.
Tanıtım, bir kişi, topluluk veya kurum tarafından uygun yöntem, teknik ve iletişim
araçlarından yararlanarak hedef grupları bir durum ya da olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum
ve davranışa yöneltmek amacıyla yapılan bir etkinliktir.
Yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin olumlu bir kimlik elde etmek üzere yapıldığını göz
önünde bulundurarak, tanıtımın etkili olabilmesi için şu ilkelerin göz önünde bulundurulması uygun
olur:
 Tanıtım hedef gruba hitap etmelidir.
 Tanıtım markanın kimliği ile tutarlı olmalıdır.
 Tanıtımda rasyonel cazibe ile duygusal cazibe beraber kullanılmalıdır.
Tanıtım sabır, para ve koordinasyon gerektirir. Har tanıtma kampanyasında bir temel seçim
vardır ve bir logo söz konusudur. Örneğin, Türkiye’nin tanıtılmasında “Türkiye Avrupa’nın Doğuya
Açılan Penceresidir” sloganı ilgi görmüştür. Bugün bütün dünyada turizm, siyasal, ekonomik ve
kültürel konularda tanıtıma çok büyük önem verilmekte, lobiler kurulmakta, broşür ve bültenler
yayınlanmaktadır.
İşletme açısından halkla ilişkilerin en önemli fonksiyonu olarak tanıtıma özel bir yer verilmesi
gerekmektedir. Tanıtım, işletmede yapılan ve yapılacak kamuoyunun ilgili kesimlerine aktarılmalıdır.
Fakat en iyi tanıtım, üründe kalite, ucuz fiyat, verimlilik, çalışanlara sosyal ve ekonomik katkı ve
topluma yansıyan hizmetlerin kendisidir.
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Resim 1.2: Tanıtım için hazırlanmış bir afiş

Tanıtım, geniş kitlelere yönelik olarak yapılır. Bu yönüyle reklama benzer. Reklamdan en
belirgin farkı bir ücret ödenmeden yapılmasıdır. Ayrıca tanıtımda yer alan mesajlar, hedef kitleye
haber biçiminde sunulur. Reklam da mesajlar daha sanatsaldır. Reklamda, reklamın yeri ve içeriği
üzerinde reklam verenin kontrolü söz konusu olduğu hâlde, tanıtımda bu kontrol medyanın elindedir.
Bu yüzden reklam hep olumlu olurken tanıtma bazen olumsuz olabilir. Örneğin, çevreyi kirleten bir
kıyı oteli hakkında basın, olumsuz bir haber yayınlayabilir. Böyle bir haber, işletmenin geleceğini
etkiler. Bu açıdan satış arttırıcı çabalar içerisinde tanıtımın kendine has bir takım özellikleri vardır.
Bunlar şekilde sıralanabilir:
 Yüksek doğruluk derecesi
 Kitlelere kolayca ulaşabilme
 Merak ve ilgi uyandırma

1.2.2. Tanıtmanın Türleri
 Ticari tanıtma: Bir firmanın açılışını ve başarılı çalışmaların kamuoyuna tanıtmak ve
duyurmak amacıyla yapılan bir tanıtma şeklidir.
 Kişisel tanıtma: Kişisel tanıtmada firmada görevli üst düzey yöneticiler ve başarılı personeller
tanıtılır. Örneğin “Ankara’daki x otelinin genel müdürlüğüne Bay Ali KARAYILMAZ
getirilmiştir” gibi.
 Toplumsal tanıtma: Toplumsal tanıtmada bir turistik yöre, bölge ya da ülke tanıtılır. Turistik
bir yöre ya da ülkenin kitle iletişim araçlarında haber şeklinde tanıtılması sağlanır.
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1.2.3. Dış Tanıtım ve Türkiye’nin Tanıtımı
Politikası ve planlaması devlet tarafından saptanan, uygulaması kamu ve özel sektör
kuruluşlarınca eşgüdüm içerisinde açık, sürekli, sistemli ve yoğun bir şekilde bilimsel ve teknik
yöntemlerle yürütülen, dış ülkelere dönük faaliyetlerin tümüne dış tanıtım denir.
Dış tanıtım, basit bir bilgi verme uğraşısı değildir. Enformasyon, iletişim, propaganda, devlet
reklamcılığı, halkla ilişkiler, kolektif reklamcılık, satış geliştirme, ticari reklamcılık gibi aynı zamanda
bireysel ekonomik yararları da kapsayan çok boyutlu ve yönlü bir etkinliktir.
Küreselleşen dünyada, sınırların, mesafelerin artık fazla değer ifade etmediği bir gerçektir.
Dış tanıtımın turizmle de kan bağı vardır. Özellikle, dış turizm bağlamında tanıtım bir vitrin
niteliği de taşımaktadır.
Ülkelerin uluslararası platformlarda sesini duyurabilmesi, daha çok dış tanıtımlarına bağlıdır.
Uluslararası platformlarda, yalnız kalmamak için bütün ülkeler dış tanıtımına özellikle önem
vermektedir. Uluslararası kuruluşlarda alınacak kararların ülkelerin dış tanıtımıyla doğrudan ilişkisi
vardır. Bize düşen görev ise değişimleri yakından izleyerek yeni dış tanıtım politikaları üretmektir.

1.2.4. Dış Tanıtımımızı Sağlamak Bağlamında Neler Yapmalıyız?
Yapılanmaların dışında dış tanıtım açısından hangi etkinlikleri gündemde tutmalıyız?
Onlardan bazıları:













Standartlara uygun ve kaliteli mal üretimi gerçekleştirilerek, bu mallarla dış pazarlara
açılmak ve rekabete girmek.
Dış ülkelerde açılan fuarlara katılmak.
Dış ülkelerde sergiler düzenlemek.
Ünlü Türk büyükleri için dış ülkelerde, anma törenleri düzenlemek.
Uluslararası düzeydeki sanatsal, kültürel sosyal ve sportif etkinliklere katılmak.
Örneğin, halk oyunları ve yarışmalar gibi.
Ülkemizi tanıtıcı nitelikteki dokümanter film, kitap, broşür ve diğer yayınları çeşitli
kanal ve araçlarla dış dünyaya göndermek ve yaymak.
Batının güçlü ve ses getiren basın organlarında tanıtımımızla ilgili belgeseller, filmler,
tanıtıcı yazılar, inceleme ve röportajlar yayınlanmasını sağlamak.
Doğal, tarihsel, kültürel ve sanatsal zenginliklerimizi yansıtmak için gerektiğinde
paralı ilan ve reklamlar vermek.
Ülkemizde meydana gelecek ilgi çekici olayların dış yansımaları da tanıtımımız
açısından önemlidir. Olay ve etkinliklerin olumlu yönleriyle yansıtılmasına özen
göstermeli, içeriklerine göre bazı ülkelerin ön ve art niyetli tutumlarını gerçeklerle
değiştirmeliyiz. Bu nedenle propaganda çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Dış ülkelerde lobi ve kulis çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
Basın turları ve gezileri düzenleyerek turizm potansiyelimizi yerinde göstermeliyiz.
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1.2.5. Dış Tanıtımın Esasları







Dış tanıtım, ulusal dış politikaya uygun olmalıdır.
Dış tanıtım, amaçları olan bir tanıtımdır.
Dış tanıtımın politika ve temel ilkeleri devlet tarafından saptanır.
Dış tanıtım açık, sürekli, yoğun ve sistemli yapılır.
Dış tanıtım aynı zamanda araçların bilimsel kullanımını gerektiren bir tekniktir.
Dış tanıtımda kamu ve özel sektör kuruluşlarının katkıları vardır.

Örneğin Dışişleri, Kültür, Turizm, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarıyla, TRT
Başbakanlık, Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, DPT ,yerel yönetimler, uluslar arası
kuruluşların Türkiye’deki komisyon ve teşkilatları, üniversiteler, TOBB , turizm ve tanıtma dernekleri,
bazı vakıflar ve bankalar ile yan kuruluşları, ticari ve turistik firmalar dış tanıtım faaliyetlerinde etkin
rol oynamaktadır.

1.2.6. Dış Tanıtımda Dikkate Alınması Gerekli Sosyal Öncelikler
Tanıtma yapılacak ülkenin, örneğin, Türkiye’ ye karşı sempatisi duyup duymaması, toplumu
oluşturan kişilerin hakkımızda fikir sahibi olup olmadıkları,
Tanıtma yapılacak ülkenin piyasa kesitleri, gelenek-görenekleri, inançları iyi bilinmeli ve analiz
edilmeli,
Tanıtma mutlaka sosyal bakımdan var olan bir temele dayandırılmalı,
Tanıtmada kamuoyunun duyarlılığına, alışkanlıklarına ters düşmeyecek bir anlatım ve sunuş
biçimi yeğlenmelidir.

1.2.7. Dış Tanıtımın Neresindeyiz?
Gerçek anlamda dost olmayan ve sıcak bakmayan ülkeler, uluslararası platformlarda, sapma ve
uydurmalarla aleyhimizde çalışmalar sergileyerek bizi yalnız bırakma çabası içindedirler.
Tanıtma artık bir devlet, hükümet politikasıdır. Tanıtımdaki eksiklerimizi öncelikle siyasal
iradelerde aramamız doğaldır. Gelmiş geçmiş, bütün iktidarlar, dış tanıtıma tam anlamıyla ağırlık
vermemiş, temelden çözücü önlem ve çalışmalar yerine, günübirlik politikalarla işi geçiştirmişlerdir.
Dış tanıtımda, zamanlamayı iyi seçmek ve oluşan koşulları doğru değerlendirmek çok önemlidir.
Her fırsattan ve mekândan yararlanmak zorundayız. Tutarlı bir dış politika ve buna bağlı olarak da
bilinçli tanıtım programları ortaya koymalıyız.
İçerideki olaylar kuşkusuz dışarıya daha abartılı yansımaktadır. Yabancı basın organları,
ülkemizle ilgili olumsuzlukları haber yapmakta, yararlı gelişmeleri çoğu kez duymamazlıktan
gelmektedirler.
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1.3. Reklam ve Tanıtım Stratejisi
Reklam ve tanıtım stratejisini belirleyen öğeler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir:
1Organizasyonun
Amaç Hedefleri

Ekonomik
Araştırma

2-Misyon
Vizyon
Belirleme

Yasal
Araştırma
REKLAM
ÖNCESİ

3-Kurum
Kaynaklarının
Analizi

REKLAM
PROJESİ

Mali
Araştırma

4-Çevre Analizi
Teknik
Araştırma

5-Strateji
Belirleme

Şekil 1.2: Reklam ve tanıtım stratejisi

1.3.1. Organizasyonun Amaç ve Hedefleri
Hedefler işletmenin ‘nerede olduğunu’ ortaya
koyar. Durum analizi yapıldıktan sonra, işletmenin ‘nereye
gitmesi’ gerektiğinin kararlaştırılmasına sıra gelir. Bunun
içinde hedeflerin saptanması gerekir.
Üst yönetim, gelecek dönem için hedeflerini
belirler. Örnek olarak hedefler şöyle belirlenebilir:

Resim 1.3: Amaç ve hedef belirleme
 Satışlar %20 artmalıdır.

 Satışlardan sağlanacak dönem kârı %15 olmalıdır vb. gibi.
Üst yönetimin belirlediği genel hedeflere göre bütün birimlerin hedefleri de ortaya konur.
Örneğin, satışların bölge ve satıcılara göre sınırları belirlenir.
Amaç, firmanın “neyi başarmaya kararlı olduğunu” “uzun dönemde neye yöneldiğini” ortaya
koyar. Bu anlamda da neyin başarılacağına ilişkin yönetsel rehberlik sağlar.
Amaç ve hedeflerin tanımlanmasında göz önüne alınması gereken noktalar şöyledir:





Amaç ve hedefler vizyon ve misyona dayandırılarak oluşturulmalı, değerleri yansıtmalıdır.
Amaç ve hedefler yalın ve anlaşılabilir olmalıdır.
Amaç ve hedefler önem ve önceliklerine göre sıralanmalıdır.
Amaç ve hedefler belli bir zaman dilimini içermelidir.
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Amaç ve hedefler gerçekleştirilebilir olmalıdır.
Amaç ve hedeflerin kapsamı özenle belirlenmelidir.
Amaç ve hedeflerin birbiriyle iç tutarlılığı olmalıdır.
Amaç ve hedefler vizyonu gerçekleştirmek için örgütün benimseyeceği strateji ve taktiklerle
bağlantılı olmalıdır.

1.3.2. Misyon ve Vizyon Belirleme
Vizyon, farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamaktır. Bir gelecek duygusudur.
Bugünün imkânını aşan, hayal edilen ihtimal, bu günü yarına bağlayan entelektüel bir köprü, geçmişi
haklı çıkarmak için değil, geleceğe bakmak için oluşturulan bir temeldir. Vizyon, olumlu davranış,
büyüme ve dönüşüm konularında liderlere yardımcıdır.
Vizyon oluşturmak
 Üst yönetim inancı: Vizyon, kuruluşun stratejik planı ile uyum içinde olmalı ve piyasa
koşulları tarafından yönlendirilmelidir. Şirket vizyonu, “Büyüdüğümüz zaman ne olmak
istiyoruz?” sorusunun cevabı olmalıdır. Vizyon yukarıdan aşağıya dayatılan bir kavram
olmamalıdır.
 Yönetimin tam olarak katılımı: Sizin katılmadığınız bir sürece, çalışanlarınızın gönülden
katılmasını asla ve asla beklemeyiniz.
 İnsanların katılımı: “Biz” ve “onlar”ın söz konusu olduğu günler geride kaldı. Bir şirkette
çalışan herkes en az yöneticiler kadar önemlidir. Onları dinlemeniz gerekir. İnsanların
katılımını sağlamak için onları dinlemek önemli bir adımdır.
 Bireyin katılımı: Hepimiz bir gruba ait olmayı ve grup hâlinde çalışmayı istesek de, birey
olarak da var olmak için aynı derecede güçlü bir istek duyarız. Çalışanları yetkilendirme
konusunda hazırlanan her programda, bireysel tatmin unsuruna yer verilmelidir.
 Sürekli gelişme ekipleri: Ekipleri oluşturan insanların destekleyici çabaları olmazsa süreç
sadece bir yönetim programı olarak kalacaktır.
İnsanların şirket vizyonunun bilincine varmasını sağlamakta etkili bir yol, onları hem şirketin
hem de kendilerinin misyonunu açıklayan bildiriler oluşturma sürecini katmaktadır. Vizyonun
yaratılmasına katkıda olduğunu bilmek çalışanları motive eder.

Resim 1.4: Misyon ve vizyon belirleme
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Misyon, rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik bir portföyü
paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmektir.
Vizyonun üyelerin kolayca anlayabileceği kadar yalın, kendi rol, görev ve sorumluluklarına
uygulayabilecekleri kadar işlevsel, daha geniş, daha derin, daha üst düzeyde ortak bir duygunun,
düşüncenin, eylemin bir parçası olabilecekleri kadar bütüncül bir anlayışla yeniden tanımlanmasıdır.
Bu tanımlama sonucunda ortaya çıkan anlaşılan, paylaşılan sonuç misyondur.
Bir şirketin vizyonunu oluşturabilmesi için güvenilir bir misyonu olmalı. Şirketin ürününü
müşteriye tanıtırken yaptığı reklamın kalitesi müşterinin belleğinde çok önemli yer edinir. Şirket
yaptığı reklamın kalitesine göre ürün satışını arttırabilir ya da azaltabilir.
Vizyon ve misyonu işletmeler açısından ele aldığımızda, işletmelerin gelişip hedeflerine
ulaşmasında bu kavramlar çok önemli faktörler olup mutlaka işletmelerin sahip olmaları gereken
özelliklerdendir.

1.3.3. Kurum Kaynaklarının Analizi
Bir reklam planı için, her planlama faaliyetinde olduğu gibi, öncelikle bir durum
değerlendirilmesinin yapılması gerekir.Örneğin;
 Geçmişte neler ne ölçüde başarıldı, neler niçin başarılamadı?
 Mevcut durum nedir?
 Yani işletmenin (reklam verenin) örgüt yapısı, fiziki-beşerî-mali kaynakları nelerdir?
 Firmanın kısa ve uzun dönemli amaçları ve hedefleri, politika ve stratejileri nelerdir?
 Pazarlanan mal veya hizmet ve marka imajı, hedef pazarın, rakiplerin özellikleri nelerdir?
 Fiyatlandırma, fiyat-kalite ilişkisi, dağıtım, satış politika ve stratejileri nedir?
Marka imajı satış hedefi, pazar payı vb. itibarıyla ne tür değişiklikler yapmamız gerekiyor? vb.
sorulara cevap aranarak durum değerlendirilmesinin yapılması gerekir.

Resim 1.5: Kurum kaynaklarının analizi

Her reklam kampanyası bir parasal kaynak gerektirir ve günümüzde kampanyalar için ayrılan
mali kaynaklar büyük tutarlarla (milyon dolar vb.) belirtilmektedir.
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Böyle yüksek tutarların reklam kampanyasına ayrılmasını sağlamak için reklam ajansının
işletmenin üst yönetimini ‘ikna’ etmesi gerekir. Bu süreç, finansman (para bulma) gerçekleşinceye
kadar devam etmelidir.
Hedefler, stratejiler ve uygulanacak programlar belirlendikten sonra, ortaya çıkan reklam
programını destekleyici olan bütçenin yapımına sıra gelir.
İşletmelerin reklam kampanyaları için kurum kaynaklarını analiz ederek, belli bir bütçe
yapmaları gerekir. Bütçeyi reklam kampanyasına ayrılan (parasal) tutar kampanya fonu ile özdeş
görmemek gerekir. Çünkü bütçe bir reklam kampanyası için ayrılan paranın ne zaman, nerede, ne
miktar ve nasıl kullanılacağını belirten bir metindir.
Oysa reklam kampanyası ya da reklam kampanyalarına ayrılan fon böyle bir özellik
göstermez. Böyle bir fon, işletmenin düzenleyeceği reklam kampanyaları için tahsis edeceği tutarların
toplamıdır.
Bütçenin yapılmasıyla reklam kampanyası için ayrılan paranın ne kadarının ne zaman nerede
ve nasıl harcanacağının saptanmasıyla belirtilen kampanyasındaki hataları azaltır; savurganlığı
önleyebilir.
İşletme hedefleri

Reklam ve tanıtım araçları
M
i
s
y
o
n
/
v
i
z
y
o
n

Finansman

Personel

Pazar araştırması
Araştırma ve
Geliştirme

Ekip
Çalışması

KURUM
KURUM
KAYNAKLARININ
KAYNAKLARI
ANALİZİ
ANALİZİ

Firma imajı

Kuruluş yeri

Kurum kaynaklarının analizi

Zaman
Üretim

Hedef kitle

Çevre analizi

S
t
r
a
t
e
j
i
b
e
l
i
r
l
e
m
e

Şekil 1.3: Kurum kaynakları analiz tablosu

1.3.4. Çevre Analizi
Hedeflenen tüketici kitlesinin (yaşı, cinsiyeti, eğitimi, geliri, mesleği hatta medeni durumu
vb.) demografik araştırılmalı ve analiz edilmelidir. Aynı husus, hedeflenen tüketici kitlesinin davranış
özellikleri bakımından da geçerlidir. Belirtilen tüketici özelliklerinin bölge ve yörelere göre (coğrafi)
dağılımı da ayrıca araştırılıp saptanmalıdır.
Tüm bu özellikler tüketici davranışlarını belirli ölçüde etkilediği için reklam kampanyasından
önce bu ön çalışmaların yapılması gereklidir.
Örneğin margarin, deterjan ve diğer ev temizlik maddelerinin reklamında evli kadınlar hedef
kitledir.
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Resim 1.6: Çevre analizi

Reklam kampanyasında, geniş ölçüde, kitle iletişim araçlarından yararlanılacağı için bu
araçların analizi gereklidir. Bununla ilgili teknik veriler elde edilmelidir.
Örneğin bir gazetenin hangi sayfa ve sütunlarında, hangi tür yazılarla birlikte reklamın yer
alacağı önem taşır. Bu konuda birçok ayrıntı, reklamın kolayca algılanması bakımından dikkate
alınmalıdır.
Reklamın hazırlık çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken bir konuda, reklam
kampanyası ile diğer pazarlama faaliyetleri birbiriyle uyumlu ve eşgüdüm ile yürütülmesi gereğidir.
Bu uyum ve eş güdüm sağlanırsa, reklam kampanyasının başarı ihtimali artar.
‘Serbest piyasa’ ekonomisi ‘rekabet’ ortamında işlediği için reklamın hazırlık çalışmalarında
rakip firmaların reklamları da incelenmelidir. Piyasada rekabetçi koşullar altında başarılı olmak için
rekabet edilen ürün için yürütülen reklam kampanyasında hangi araçlar kullanılıyorsa, aynı araçların
kullanımı ihmal edilmemelidir. Doğaldır ki, bu yapılırken, rakibin yürüttüğü kampanyanın kopyası
durumuna düşülmemelidir.
Rakibin reklam kampanyasında kullandığı tema (ana fikir) incelenmeli; fakat bu temayı taklit
edici veya bunu çağrıştıran öğelere reklam kampanyasında yer verilmemelidir.
Reklam kampanyası hazırlanırken, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların dikkate
alınması gerekir. Örneğin enflasyonun artış evrelerinde, ürünlerin hızlı biçimde pazarlanıp bedelinin
tahsil edilmesi yararlı olduğundan, reklam kampanyasının da aynı özellikleri taşıması gerekir. Örneğin
kısa sürede sonuçlanacak yoğun bir reklam kampanyası yapılmalıdır. Başka bir deyişle reklam
kampanyasının pazarlama sürecine koşut (paralel) nitelikte (uyumlu ve eş güdümlü) gerçekleşmesi
gerekir.
Ekonomik durum, tüketici davranışlarını yakından etkilemektedir. Ekonomik bunalım veya
çöküş dönemlerinde, tüketici talebinde daralma kaçınılmaz bir olgudur. Çünkü bu durumlarda, tüketici
harcamalarında kısıntı yapmaktadır. Bu reklam kampanyasını etkiler.
Devletin ekonomik önlem ve kararları da ekonomik durumu etkilediği için bu önlem ve
kararlara göre reklam kampanyasına yön verilmelidir.
Reklama ilişkin faaliyetlerde ister kamu kesiminde, isterse özel kesimde olsun, yürürlükteki
hukuk kurallarına (mevzuata) uyulması zorunluluğu nedeniyle, yasalardaki ve diğer hukuk
metinlerindeki sınırlamalar dikkatle incelenmelidir.
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1.3.5. Strateji Belirleme
Kampanyanın amaçları saptandıktan sonra, bu amaçlara nasıl ulaşılacağının yani stratejinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Strateji, pazar fırsatlarına göre, firma kaynaklarının ( fiziki, beşerî ve mali ) , belirlenen bir
amaca veya amaçlara doğru harekete geçirilebilmesidir. Buna göre reklam stratejisi, diğer pazarlama
bileşenlerinin bir fonksiyonu olarak geliştirilebilmektedir. Bu, firmanın mal hayat eğrisi seviyesine,
markanın imaj ve konumuna, fiyat, dağıtım ve satış stratejilerine göre oluşmaktadır. Sonuçta talep
eğrisi, sağa kaydırılabilmelidir.
Reklam, tüketiciye eriştirilmeye çalışılan çok özel stratejik ve taktik mesajdır. Burada, mesajın
hazırlayıcısından çok, mesajın alıcısı önemlidir. Diğer bir deyişle, mesaj, mesajın alıcısının
özelliklerine göre hazırlanmalıdır. Yani mesaj, o şekilde şifrelenebilmeli ki, karşı taraf bunu deşifre
edebilsin. İşte, gerek mesajın alıcısının özelliklerine ve gerekse mesajın içeriğinim tayin etmek çok
özel bir uzmanlık işi olmaktadır. Bu uzmanlığı, firma içinde verebilecek ilgililer istihdam etmek, her
şeyden önce, sabit bir maliyet unsurudur. Bunun yerine genellikle firma dışı uzmanlık alanlarından,
yani reklam ajanslarının bu hizmet talep edilebilmektedir. Bununla beraber, ajansın ürün konusunda
uzmanlık düzeyinde yetersizliklerle karşılaşılabilmektedir

Resim 1.5: Strateji pramidi

Reklam veren, ajansın çalışmalarını değerlendirebilecek özellikte görevliler istihdam
edebilmektedir. Ancak reklam stratejisi, tek başına ajansa da reklam verene de bırakılmayacak
önemdedir. Reklam stratejisi ajansa, reklamın diğer pazarlama bileşenleriyle uyumun sağlanması,
reklam verene aittir.

14

Şu hâlde, bir reklam için asıl taraflar,





Mesaj kaynağı,
Mesaj üreticisi (ajans),
Mesaj ortamları (reklam vasıta veya medyası),
Mesaj alıcısından (tüketici, müşteri) oluşmaktadır.

Bu ilişkinin başarısı için, reklamın amacı, hedef tüketici veya müşterilerinin özellikleri; bu amaç
ve özelliklere uygun mesaj üretimi, bu mesajın verileceği yer, zaman ve frekansı çok iyi değerlendirip
tayin etmek ve bunu uygun bir bütçeyle desteklemek gerekir. Bununla beraber, ajans seçiminde, hatırgönül, arkadaş-ahbap, çıkar ilişkileri vb. de rol oynadığı da iddia edilebilmektedir. Bu durum tarafları
geçici olarak mutlu etse bile, mutluluk sürekli olmayabilmektedir.
Öte yandan, reklam sadece hedef tüketici ve müşteriye dönük değildir. Reklamın satışçıyı,
dağıtım kanallarını, mal kalite seviyesini destekleyici bir rolü de vardır.
Strateji belirlenirken şu seçenekler göz önünde bulundurulur:
 Pazara hangi oranda ulaşmak amaçlanmıştır?
 Birincil talep mi, yoksa seçici talep mi yaratılmak istenmektedir?
 Tüketicide doğrudan mı, yoksa dolaylı davranış mı yaratılmak isteniyor?
 Ürün reklam mı? Yoksa kurum reklamı mı öngörülüyor?
 Tüketiciye mi, yoksa aracılara yönelik mi reklam yapılmak isteniyor?
 Bir ürün sürekli olarak geliştirilmekte ve rakipleri ortaya çıkmakta ise geçici talep yaratma söz
konusudur. Reklam kampanyası buna göre düzenlenir.
 Bazı reklam kampanyaları, kısa sürede tüketici davranışlarını etkileyip kısa dönemde satışı
artırmaya yöneliktir.
 Reklam kampanyaları çoğunlukla belirli mal ve hizmetlerin satışını artırmak için düzenlenir
ve strateji buna göre belirlenir.
 Kampanyada ürünün özellikleri, dağıtım kanallarında tanıtıma önem verilmek suretiyle
tanıtılması amacı izlenir.
Reklam kampanyaları ve bununla ilgili stratejileri hazırlayanlar, bu hususları bir rapor haline
getirmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ 1

Reklam ve tanıtım firmalarından, reklam ve tanıtım ile ilgili kavramları araştırarak elde
ettiğiniz bilgileri bir dosyada toplayıp öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sununuz.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Araştırmalarınızı reklam ve tanıtım
firmalarından bizzat kendiniz iştirak
ederek yapınız.

 Reklam ve
araştırınız.

 Organizasyonun
amaç
hedeflerini belirleyiniz.
 Misyonunu
belirleyiniz.

 Araştırmalarınız sırasında ölçülü,
saygılı ve güler yüzlü olunuz.

tanıtım stratejisini

ve

 Kurum kaynaklarının
yapınız.


Çevre analizi yapınız.



Strateji belirleyiniz

 Firmalarının reklam ve tanıtım
konusunda deneyimli olmasına dikkat
ediniz.

ve

vizyonunu

 Araştırmalarınızda birkaç firma ile
görüşmeniz doğru bir çalışma olur.

analizini

 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar
bulunuz.
 Topladığınız bilgileri derleyip rapor
hâline getirirken tekrar bir firma ile
görüşünüz.
 Raporunuzu
öğretmeninize
sununuz.

dosyada
toplayıp
ve arkadaşlarınıza

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.
 Etkili iletişim kurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-1

ÖLÇME SORULARI–1
Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için sorular
verilmiştir. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Bir ürün, hizmet veya fikrin yaratılışına, ruhuna ve hedefine uygun olarak tanıtılması, doğru mesajı,
doğru kanallardan hedef kitlelere ulaştırma işine ………... denir.
A) Afiş
C) Misyon

B) Reklam
D) Hedef

2. Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden değildir?
A) Reklam, bir mal ya da hizmetin veya fikrin tanıtımı için yapılır.
B) Reklam bir bedel karşılığında verilir ve tek yönlü bir süreçtir.
C) Reklam, kişisel olmayan yollarla gerçekleşir.
D) Reklamda bir bedel söz konusu değildir.
3. Reklamda iletinin tonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aldatma
C) İkna

B) Caydırma
D) Kabul ettirme

4. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir reklamın taşıması gerekli özelliklerden değildir?
A) Dolaylı etkileme nitelikleri taşımalıdır.
B) Kısa, yalın ve açıklayıcı olmalıdır.
C) Yasal, dürüst, adaba ve gerçeğe uygun olmalıdır.
D) Sosyal sorumluluk esaslarına göre hazırlanmalıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi içerdiği mesaj açısından reklam türlerine girmez?
A) Ürün (mal) konulu reklam
B) Hizmet konulu reklam
C) Meslek konulu reklam
D) Fikir konulu reklam
6. Bir firmanın açılışını ve başarılı çalışmaların kamuoyuna tanıtmak ve duyurmak amacıyla yapılan
bir tanıtma şekline ……………….denir.
A) Kurumsal tanıtma
B) Ticari tanıtma

C) Toplumsal tanıtma
D) Kurumsal tanıtma
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Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y)
ibaresi koyunuz.
( ) 7. Reklam kampanyasında, geniş ölçüde, kitle iletişim araçlarından yararlanılacağı için bu araçların
analizi gereklidir.
( ) 8.Tanıtım “Bir kişi, topluluk veya kurum tarafından uygun yöntem, teknik ve iletişim araçlarından
yararlanarak hedef grupları bir durum ya da olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum ve davranışa
yöneltmek amacıyla yapılan bir etkinliktir”
( ) 9. Amaç ve hedefler ekonomik kriterlere dayandırılarak oluşturulmalı, değerleri yansıtmalıdır.
( ) 10. Strateji, pazar fırsatlarına göre, firma kaynaklarının ( fiziki, beşerî ve mali ) , belirlenen bir
amaca veya amaçlara doğru harekete geçirilebilmesidir
( ) 11.Dış tanıtımın politika ve temel ilkeleri kişiler tarafından saptanır
( )12.Politikası ve planlaması devlet tarafından saptanan, uygulaması kamu ve özel sektör
kuruluşlarınca eşgüdüm içerisinde açık, sürekli, sistemli ve yoğun bir şekilde bilimsel ve teknik
yöntemlerle yürütülen, dış ülkelere dönük faaliyetlerin tümüne kişisel tanıtım denir.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ–1

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri dönerek
konuyu tekrar ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Reklamı doğru olarak tanımlayabildiniz mi?

Evet

Hayır

Reklamın özelliklerini söyleyebildiniz mi?
İyi bir reklamın taşıması gereken özellikleri söyleyebildiniz mi?
Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sıralamasını yapabildiniz mi?
Reklam türlerini söyleyebildiniz mi?
Tanıtımı doğru olarak tanımlayabildiniz mi?
Tanıtımın özelliklerini söyleyebildiniz mi?
Tanıtımın türlerini söyleyebildiniz mi?
Reklam ve tanıtım stratejisi şemasını çizebildiniz mi?
Organizasyonun amaç ve hedeflerini söyleyebildiniz mi?
Misyon ve vizyonu açıklayabildiniz mi?
Kurum kaynaklarının analizi nasıl yapılır, söyleyebildiniz mi?
Çevre analizi nasıl yapılır, söyleyebildiniz mi?
Strateji nasıl belirlenir, söyleyebildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise başarılı olduğunuz için diğer
bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ -2
ÖĞRENME FAALİYETİ -2

ÖLÇME
VE DEĞERLENDİRME
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ -2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, reklam ve tanıtım araçlarını araştırıp tanıyarak
temin edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır:




Reklam ve tanıtım araçlarını araştırınız.
Reklam ve tanıtım araçlarını temin edebileceğiniz yerleri araştırınız.

2. REKLAM VE TANITIM ARAÇLARI
2.1. Afiş
Herhangi bir haberi, herkese duyurmak için meydanlara, bulvar, cadde ve hava meydanlarına
yakın binaların ön cephelerine asılarak ya da baskı yapılarak, reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılan
materyallerdir.
Afişlerin en belirgin özelliği ‘az sözle çok şey anlatmak’ tır. Az yazı ilginç biçimde
hazırlanmış, şekil ve resimlerle, istenilen sonuç daha kolay alınmaktadır. Afişlerde önemli olan öz
anlatımdır.
Afişte kuşkusuz ilk amaç çekiciliktir. Bunun için yazıdan çok, desenli çizgiler ( grafik ) öne
gelmekte söze çok az yer verilmektedir.

2.1.1. Afiş Çeşitleri
Afişler yapılarına ve amaçlarına göre ikiye ayrılırlar.
Yapılarına göre afişler
 İllüstre afiş: Açıklayıcı desenlerle yapılan afişlerdir. Normal ve süsleyici desen kullanılır.
 Objektif afiş: Ürünü olduğu gibi veren (1920’lerden sonra fotoğrafın büyük katkısı olmuştur.)
afişlerdir.
 Constructive afiş: Az renk kullanılarak alanları, geometrik alanlara bölerek yapılır. Kübizm
etkisi vardır. Stilize desenler kullanılmaktadır.
Amaçlarına göre afişler
 Reklam afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. Moda, endüstri, kurumsal
reklamcılık, basın- yayın, gıda ve turizm sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
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 Kültürel afişler: Sinema, tiyatro, sergi, konser, balo, spor, seminer, festival, yarışma gibi
etkinlikleri topluma duyuran, haberdar eden afişlerdir.
 Sosyal afişler: sağlık, ulaşım, trafik, çevre, aile planlaması gibi konularda eğitici ve uyarıcı
nitelikteki afişlerin yanı sıra, politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan afişlerdir.

Resim 2.1: Afiş
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2.1.2. Afişin Tarihi
Eskiler, Yunanistan ve Roma’da olduğu gibi Doğu’da da duvarlara resmi yazılar, hatta resimli
reklamlar çizerlerdi. Ama kâğıt üzerinde ilk resimli afiş Fransa’da ancak XV. yy. da görülür. Bilinen
en eski afiş el yazmasıdır. Meryem Ana’nın resmiyle süslüdür. XVII. ve XVIII. yy. da din ve
propaganda afişlerine tiyatro ve askere çağırma afişleri de eklendi. ‘Seçme Topluluğun Oyuncuları’
bilinen en eski afiştir. O çağda sokak ilanları yasak edildiği için çok aranan bu ilk örnekler, ancak
dükkân, kilise veya meyhane içlerine asılabiliyordu
1845-1850 yılları arasında, asmak serbest bırakılınca, basımcı Rouchon ‘omnicolor’ adı verilen
silkme kalıbı tarzını bularak, bundan böyle ticaretin her alanında kullanılmaya başlanacak olan afiş
sanatında büyük gelişme sağlandı. Birçok ressamdan özelliklede Paul Baudry’den yardım gördü.
Çağdaş afişçiliğin babası sayılan Rouchon’un önemli bir kolleksiyonu, Cabinet Des Estampes’ta
saklıdır. Fransa’da, ikinci imparatorluk zamanında da karikatürcüler (Cham, Grevin, Randon) afişin
yayılmasına yardımcı oldular. 1872’de Honore’ Daumier ünlü Charbon d’İvry afişini çıkardı. (Marcel
Lecomte Kolleksiyonu) Jules Cheret 1866’da İngiltere’den Kromolitoğrafyayı ithal ederek, o
zamandan bu yana resim sanatının bir aynası durumuna girecek olan afişin bir sanayi hâline gelmesini
sağladı.
İspanya’da, daha XVIII. yy. da büyük afişlerle boğa güreşleri ilan edilirdi. İngiltere’nin
Salisbury termal istasyonları için 1840 yılında reklam afişleri astırıldı. XX. yüzyılda İsviçre, atış
müsabakaları düzenlemek için afişten yararlandı. Batılı ülkelerin ünlü afişçileri arasında şu isimler
sayılabilir: Almanya’da, Doepler; ABD’de, Penfield; Belçika’da, Rassenfosse; İngiltere’de, Aubrey
Beardsley; Hollanda’da, Toorop; Fransa’da, Toulouse-Lautrec, Jacques Villon. Avrupa ve
Amerika’da özellikle 1925 yılından sonra turistik reklamlar için fotoğrafla afişten yararlanıldı.

2.2. Broşür
İnce kapaklı, sayfa sayısı az, ürünü ya da duyurmak istediğiniz konuyu etkili bir biçimde
sunmak için tasarımı yapılmış reklam ve tanıtım araçlarından biridir.
Reklam konusu mal ve hizmetlere ilişkin etkileyici mesajları, resimli ve ayrıntılı biçimde
iletmeye yaramaktadır. Broşürlerin sayfa boyları, kitap sayfalarına kıyasla farklıdır. Kolay okunduğu
ve fazla yer tutmadığı için kullanımı yaygındır. Reklamcılıkta gayet verimli ve maliyeti diğer araçlarla
kıyaslanırsa, ucuz bir iletişim aracıdır.
Sayfa sayısı 8 ile 16 arasında (16 sayfaya basım dilinde forma adı verilir) değişmektedir.
Başka bir anlatımla yarım ya da bir forma tutarındadır.
Çoğu kez bir formadan oluşan broşürün en önemli sayfaları ön ve arka kapaklarıdır. İlgi
çekicilik bakımından orta sayfaları da özenle hazırlanmalıdır. Broşürler genelde en iyi kâğıda
basılmaktadır. Konular belli bir sıra izlemektedir. Baskı tekniği de çokça renklidir.

2.2.1. Broşür Çeşitleri
Genel amaçları tanıtım olmasına karşın içerdikleri konular açısından broşürler çok çeşitlidir.
Bunları şöyle sıralayabiliriz:
 Hizmet tanıtım broşürleri: Mühendislik, müşavirlik hizmeti, otel, çocuk yuvası, otobüs
işletmesi vb. pek çok hizmeti kapsar.
 Ürün tanıtım broşürleri: Mutfak gereçlerinden mobilyaya, giysiden bilgisayara çok çeşitli
endüstri ve tanıtım ürünlerinin tanıtımı için kullanılır.
 Sağlıkla ilgili broşürler: Kızılay ve Yeşilay gibi kurumların faaliyetlerini, halkın sağlığı ile
ilgili eğitsel konuları içerir.
 Sanatsal olayların duyurulması ile ilgili broşürler: Plastik sanatlar, müzik, tiyatro, edebiyat
gibi pek çok alanda yapılan etkinlikleri, festival ve bienallerin tanıtımını konu alan
broşürlerdir.
 Turistik broşürler: Turistik yörelere ilgi çekmek ya da bir ülkeyi dış dünyaya tanıtmak
amacıyla hazırlanır.
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 Politik broşürler: Bir grubun ya da düşüncenin taraftar toplayabilmek için kullandığı
broşürlerdir.

Resim 2.2: Broşür

2.2.2. Broşürün Tarihi
Yapılan bir araştırmaya göre, Amerika’nın tanıtmaya yatkınlığı 1644’te doğu kıyılarına göç
ederek yerleşen gruplara dayanmaktadır. İlk sistemli fon kurma ya da bağış toplama çabaları 1641
yılında, Harward Üniversitesinin İngiltere’ye gönderdiği misyoner ekiple başlamıştır.
Misyonerler, İngiltere’ye ulaştıklarında Harward hakkında bilgileri içeren bir tanıtım
kitapçığına, hatta mektubuna gereksinim duyulduğunu anlamışlardır. Kitapçık olmadığı taktirde
yardım toplanamayacağını algılayan Harward yöneticileri, hemen harekete geçerek metinlerini
Massachussets’de hazırladıkları ve baskısını Londra’da gerçekleştirdikleri bir kitapçığı yaşama
geçirmişlerdir. Bu kitapçığa ‘İlk Meyveler’ adı verilmiştir.
Söz konusu kitapçık halkla ilişkiler tarihinde ilk broşür sayılmaktadır. Bu nedenle, ilk tanıtım
aracı da bu broşürdür.
Günümüzde ise, artık broşürler milyonlarca adet basılarak hedef kitlelere, gönderilmektedir.
Hatta bu konuda halkla ilişkiler birimlerinin dışında özel ajanslar, şirketler ve işyerleri kurulmuştur.
Broşürlerin hazırlanmasını ve dağıtımını da bu kuruluşlar üstlenmektedir.

2.3. Pano ( Billboard )
Panolar tanıtma ve açıklama amacıyla hazırlanmış, üzerine yazı, resim, fotoğraf, şema,
grafiklerin yerleştirildiği ayaklı ya da sabit duran, kumaş, tahta ya da madeni levhalardan tasarlanmış
reklam ve tanıtım araçlarından biridir.
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Resim 2.3: Pano (Billboard)

Afişte olduğu gibi az sözle çok şey anlatmayı amaç edinmektedir. Bunlar geçici ya da sürekli
olarak bulvarlara, köşe başlarına, parklara, sergi ve fuar alanlarına, diğer uygun mekânlara
yerleştirilmektedir. Örneğin, uygun mekân olarak şehir girişleri, toplantı salonları gibi.
Büyük bir otelin ya da yoğun trafiği olan binaların, iş merkezlerinin, toplantı salonlarının
girişine yerleştirilecek birkaç pano, buralara girip çıkan kişilere iletilerimizi duyurabilen ve uzun süre
kalırsa, birçok kez görüleceği için iletinin belleklerde yer etmesini sağlayan etkili bir araçtır.
Konferans, seminer, açık oturum gibi toplantılarda, dinleyicilere, konunun önceden, çabuk ve
açık bir biçimde anlatılması için, toplantının yapıldığı salonların girişinde de bir ya da daha çok
panonun yerleştirilmesi, çoğunlukla olumlu sonuçlar vermiş bir uygulama yoludur.

Resim 2.4: Pano (Billboard)
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2.3.1. Pano Çeşitleri
Günümüzde pek çok pano çeşidi kullanılmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri ve
kullanılanları şunlardır:










Ayaklı ve ışıklı poster panolar,
Bombeli ışıklı panolar,
Su tanklı helezon pano,
Convex light box,
Işıklı panolar,
Light box,
Snap light,
Menü panoları,
Notice board,



Show board kilitli panolar.

Resim 2.5: Pano

2.4. İnsan
Reklam ve tanıtım aracı olarak insan faktörü de diğerleri kadar önemlidir. Reklamcı bir kişi,
bazı özellikleri, davranışları ve olaylara bakış açısıyla diğer insanlardan ayrılmaktadır. Bir reklamcının
en önemli özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:











Girişkenlik
Güçlü ikna yeteneği
Risk alma
Yaratıcılık
Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği
Reklamcılık konusunda teknik bilgi
Sorunları hızlı bir şekilde çözebilme
Çalışkanlık
Sorumluluk duygusu
Esneklik

Reklamcılar, tüketicinin bilinçaltına nüfuz
edebildikleri ölçüde başarılı kabul edilirler. Bunu bazen
bir hikaye ile bazen bir sesle, bazen de bir yüz ile elde
ederler.
Resim 2.6: Reklamda insan iletişimi
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Resim 2.7: Reklam aracı insan

2.5. Görsel İşitsel Araçlar
Görsel ve işitsel araçlar reklam ve tanıtım alanında kullanılan ve modern buluşlara dayanan
ses ve resim prodüksiyonlarını içerir. Bu araçlar işitsel iletişim tekniğine (radyo), sadece görsel (sessiz
film, slayt), işitmeli ve konuşmalı (teyp), sesli ve resimli (sesli film, televizyon, video) olabilir. Ayrıca
plan, kroki, maket, fotoğraf, model, şema ve grafiklerde birer görsel-işitsel araç sayılabilir.
Görsel-işitsel iletişim araçları kendine özgün üstünlük ve sakıncalar içerir. Bunlar şöyle
sıralanabilir:
Üstünlükler





Diğer iletişim araçlarını destekleyici ve kuvvetlendirici nitelik taşır.
Ses ve resim kullanılarak iletişim daha etkili ve anlaşılır hâle gelir.
İletişimin kolaylaşması nedeniyle zaman kaybı önlenir.
Haberin renkli ve sesli olarak iletilmesi daha çok ilgi çeker.
Sakıncaları

 Tek başına kullanıldığında yeterli ve etkili bir araç değildir.
 İletişim tek yönlü olması nedeniyle haberin etkinliğini denetleme güçlüğü vardır.
 Görsel-işitsel araçlar işletme için bir gider kaynağıdır.
Görsel-işitsel araçların sayısı çok olmakla birlikte içlerinde önem taşıyan bir kaçına
değinmekte yarar vardır.

2.5.1. Radyo ve Televizyon
Reklam ve tanıtımda kulağa ve göze hitap eden bir kitle iletişim aracı olarak radyo ve
televizyonun etkinliği çok büyüktür.
Radyo ve televizyon çağımıza damgasını vuran elektronik kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlar,
gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin tümünde kamuoyunun oluşmasında, tüketici tercihlerinin
belirmesinde ve yaşam biçiminin kurulmasında çok önemli bir etkiye sahiptirler. Yirminci yüzyılın
başlarında yaşamımıza giren radyo bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyayı saran televizyon,
insanoğlunun vazgeçemeyeceği haber, eğlence kaynakları ve yönlendiricileridir. Sözlü basının ana
organları olan radyo ve televizyonun bu büyük gücü dolayısıyla halkla ilişkiler uğraşısında en etkili
kanallar olduğu yadsınamaz bir olgudur.
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Resim 2.8: Radyo

Radyonun üstünlüğü birkaç noktada toplanabilir. Radyo geniş bir dinleyici kitlesini etkiler,
alışkanlık ve güven nedeniyle radyoya kişisel yakınlık hissedilir ve yüz yüze ilişkiye yakın bir durum
yaratır. Öte yandan, diğer araçlara göre radyo daha hızlı bir haber dağıtma özelliğine sahiptir.
1920’ li yıllarda Avrupa’da, 1926 yılında ise Türkiye’de ilk radyo yayınlarının başladığı
izlenir. Radyo yayını çok geniş bir kitleyi kapsamına aldığı için reklam ve tanıtım açısından büyük
önem taşır. Bu nedenle firma, radyo kanalıyla halka ulaşmanın yollarını aramalı ve gerekirse radyodan
zaman satın almalıdır.
Radyoya ek olarak televizyonun söyleneni görüntü ile güçlendirmesi, görüntüyü ön plana
getirip belirli düşünce ve görüşü oluşturması radyoya oranla onu kuşkusuz daha etkili bir duruma
getirmektedir. Sese ek olarak ortaya bir de görüntü gelmektedir. Reklam ve tanıtım konusunda radyo
için söylenilenleri televizyon için de olduğu gibi geçerli kabul etmek gerekir. Burada denilebilir ki
televizyon radyoya göre daha sınırlı bir kitleye hitap etmektedir, ancak ekran karşısındaki seyirciyi bu
araç kolayca etkileyebilmektedir.
Firma, televizyon idaresi ve çekim ekibiyle iyi ilişkiler kurduğu taktirde açılış, yıldönümü, yeni ürün,
anma ve kutlama günlerinin ekrana yansımasını sağlayabilir. Televizyonda birkaç dakikalık görüntü
elde edebilmek firma adına bulunmaz bir fırsatı yakalamak demektir.

2.5.2. İnternet
İnternet getirdiği kolaylıklar nedeniyle hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi ve toplumun
büyük bir kısmını etkiledi. İnternette reklam ise sunduğu avantajlar nedeniyle diğer alanlardan
ayrılarak alternatif bir mecra olarak, bazı zamanlar ise ana mecra olarak reklam veren ve reklam
ajanslarının tercihi oldu.
Henüz emekleme devresinde olmasına rağmen internet reklamcılığı, geleceğin en büyük
reklam ve tanıtım alanı olacağına inanılıyor.
Televizyonun 38 yılda ulaşamadığı 50 milyon kişiye, internet dört yılda ulaşma başarısı
göstermiştir.
Televizyonda içerik oranı %60, reklam oranı %40;
Basılı medyada içerik oranı %50, reklam oranı %50;
İnternette içerik oranı
% 96, reklam oranı %04;
İnternette içeriğin zengin olmasına rağmen reklamın az olması bir avantajdır. İnternette reklam,
direkt son kullanıcıya ulaşmakta ve kullanıcının isteği ile karşısına çıkmaktadır. Yapılan
promosyonlarla kullanıcının reklamları okuması, hatta ürünler arasında gezinmesi sağlanır.
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İnternette reklamın avantajları





Birebir iletişim sağlaması,
Ölçülebilir olması,
Reklam hazırlama ve yayınlama maliyetlerinin ucuz olması,
Hedef kitleye anında ulaşabilmesi, anında güncellenebilir olması,
 Tüm dünyada yayınlanabiliyor olmasıdır.

Resim 2.9: Bilgisayarda internet

2.5.3. Gazete ve Dergiler
Reklam ve tanıtım araçlarından biri olan gazeteler çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir
 Ulusal gazeteler,
 Bölgesel gazeteler,
 Yerel gazeteler.
Diğer bir sınıflandırma şudur:
 Günlük gazeteler,
 Günlük olmayan gazeteler.
Günümüzde gazetelerin çoğu (ülkemizde) her gün yayımlanmaktadır. Reklam ve tanıtım
faaliyetlerinde en çok yararlanılan kitle iletişim araçları; gazete, dergi, haber ajansı bülteni, işletme
bülteni vb. araçlardır.
Dergiler içerik bakımından gazetelerden farklıdır. Çeşitli alanlarda (sanat, ekonomi vb.
konularda) çıkarılmaktadır. Dergilerde, genellikle bol röportaj ve resim kullanılmaktadır. Özellikle
magazin ve moda-giyim konularına fazla yer veren dergiler için durum böyledir.
Dergilerin avantajlarından biri, gazeteye kıyasla daha uzun süre ve daha geniş çevrede
okunabilir oluşlarıdır. Ayrıca muhafaza edilmesi daha kolaydır. Bu yüzden kalıcı olma özelliği
fazladır.
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Resim 2.10: Dergi

Resim 2.11: Gazete

Dergilerde, inceleme-araştırma, röportaj vb. yazı türlerine daha fazla yer verildiğinden; dergi
okurlarının kimi konularda daha fazla etkilenmesi mümkündür. Oysa gazeteler için güncellik daha
önemli olduğundan, yukarıda belirtilen türdeki yazılara, genellikle güncel olmadıkları takdirde yer
vermemektedirler.

2.6. Festival ve Fuarlara Katılma
Ulusal ve uluslar arası düzeyde organize edilen fuarlara firma kendi ürünleri ve hizmetlerini
tanıtmak amacı ile katılabilir. Fuarlar oldukça yaygın bir reklam ve tanıtım aracıdır. Fuarı gezecek
binlerce insana firma tanıtmak fırsatı doğmaktadır. Örneğin ülkemizde her yıl düzenlenen İzmir Fuarı
uluslar arası bir üne ve niteliğe sahiptir. Firmalar kendi adlarına hazırladıkları pavyonlarda ilgi çekici
gösteriler, film, panolar, slayt ve broşürlerle tanıtıcı çabalara girişirler.
Başarılı bir şekilde organize edilmiş bir fuarın tanıtım açısından özel bir önemi, firmaların
imajlarına çok olumlu katkıları vardır. Başarılı fuar organizasyonuna çok güzel bir stantla katılan bir
kuruluş kamuoyunda kendini tanıtma yolunda çok önemli bir adım atmış demektir. Özellikle bazı
fuarlar da özel etkinlikler düzenlenmesi uygun olur. Örneğin, resepsiyon, film gösterisi, multivizyon,
Show, defile, akşam yemeği, basın bülteni, broşür, hediyelik eşya ve fotoğraf çekimi gibi özel
organizasyonlar düzenlenebilir.
Fuarda sergilenecek ürünlerin değişik kategorilere ayrılması gerekir. Ürünler satıcının değil,
alıcının bakış açısıyla sergilenmelidir. Örneğin, bir tüketim fuarında kakao üreticisi bir firmanın
standında tüm kakao çeşitlerinin sergilenmesi ilgi çekmeyebilir. Oysa mutlu bir aileyi kakaoyu zevkle
içerken gösteren ışıklı pano veya izleyicilere güzel fincanlarda bir sütlü kakao ikram etmek çok ilginç
olabilir. Tekstil ürünleri tanıtılacaksa bunları duvarlara, askıya iliştirmek yerine mankenler üzerinde
sergilemek çok daha ilginç karşılanacaktır.
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Resim 2.12: Fuar

Günümüzde işletmeler kent, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli festivallere katılırlar.
Bunlar müzik, tiyatro, folklor, sinema, ses, güzellik alanlarında olabilir. Ülkemizde yılda dört yüz
civarında festival düzenlenmekte fakat her festivalin kalitesi ve gösterilen ilgi aynı düzeyde
olmamaktadır. O yöreye veya bölgeye çeşitli kentlerden gelen insanların dikkati, festivali bizzat
düzenleyen ya da festivale katılan firmalara çekilebilir. Örneğin, her yıl düzenlenen ‘Taze Ürünler
Festivali’, Antalya’da ‘Altın Portakal Festivali’ vs. sayılabilir. Firmalar bu tür festivalleri bizzat
düzenleyebileceği gibi, bunların finansman, yer veya organizasyon sorumluluklarını alabilirler.
Festival etkinliklerinin hazırlanması oldukça zor ve harcamalar ise oldukça fazladır. Bu
yüzden belirli kuruluşlarla ya da kişilerle iş birliği yapılması gerekir. Bir hava yolu şirketi festivale
gelen yabancılara ulaşım kolaylığı sağlarken, ünlü bir otel, konukların barınma sorununu çözebilir.
Böylelikle- Örneğin, İstanbul Festivali’ni düşünüyoruz- doğacak olumlu kimliği yalnızca İstanbul
kentini sanata ve kültüre önem veren özelliği ile dünya kentleri arasında saygın bir kent konumuna
sokmazla kalmaz, festivale katkıda bulunanlar da bundan, üzerlerine düşeni yerine getirmekten dolayı
paylarını alırlar; kendi kimliklerini güçlendirmiş ya da tanıtımlarını yapmış olurlar.
Festivaller, basın ve çeşitli yayınlar aracılığı ile duyulacağından kurum yetkililerinin
kendilerini anlatma ve aynı çevrede bulunan diğer yönetici ve yetkililer arasında iletişim kurmak ve
var olan ilişkileri geliştirmek için reklam bağlamında bulunmaz bir fırsattır.

Resim 2.13: Festival

30

2.7. Yönlendirme Araçları
Yönlendirme araçları, reklamı ya da tanıtımı yapılan firmanın, yerini, özelliklerini,
farklılıklarını açıklarken aynı zamanda, hangi alana yönelik çalıştıklarını da gösteren bir çeşit panodur.
Yazılar, resimler, ışıklar, döner levhalarla çekici hâle getirilmişlerdir.
Konferans, seminer, açık oturum gibi toplantılarda, katılımcılara, ihtiyaç duyulabilecek
bölümlerin ya da alanların (yemek salonu, çay salonu, tuvalet, dinlenme salonu vb. gibi) yerlerini açık
bir biçimde gösteren Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanmış levhalara da yönlendirme araçları denir.
Toplantının yapıldığı salonların ya da binaların girişinde olmaları çoğunlukla olumlu sonuçlar vermiş
bir uygulama yoludur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ–2

Bir organizasyon etkinliği seçiniz. Seçtiğiniz etkinliğinize uygun afiş hazırlama işlemlerini
işlemleri araştırınız.
İnternet, kütüphane ve ilgili sektörlerde araştırmalarınızı yaparak yazılı ve görsel dokümanlar
toplayınız. Dokümanları düzenleyerek dosya hazırlayınız ve arkadaşlarınıza sunum yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Araştırmalarınızı
kütüphanelerden,
organizasyon firmalarından ve bu
alanda çalışan devlet kurumlarından
yapınız.

 Afişin nasıl hazırlandığını
araştırınız.

 Araştırmalarınız sırasında ölçülü,
saygılı ve güler yüzlü olunuz.

 Örnek afiş tasarımı yapınız.
 Resim ve fotoğraflarla dizayn
yapınız.

 Araştırma yaptığınız firmaların bu
konuda deneyimli olmalarına dikkat
ediniz.

 Afişi bastırabileceğiniz yerleri
araştırınız.

 Konunuzla ilgili görsel kaynaklar
bulunuz.

 Afişin maliyetini çıkarınız.

 Düzenli
çalışınız
atlamayınız.

 Afişi asabileceğiniz yerleri
belirleyiniz ve gerekli yerlerden
izin alınız.

 Raporunuzu
öğretmeninize
sununuz.

ve

detayları

dosyada
toplayıp
ve arkadaşlarınıza

 Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.
 Etkili iletişim kurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2

ÖLÇME SORULARI- 2
A-Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz.
1. Herhangi bir haberi, herkese duyurmak için; meydanlara, bulvar, cadde ve hava meydanlarına
yakın binaların ön cephelerine asılarak ya da baskı yapılarak, reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılan
materyallere …………….denir.
A) Televizyon

B) Radyo

C) Afiş

D) Broşür

2. Aşağıdakilerden hangisi gazete çeşitlerinden değildir?
A) Ulusal gazeteler
C) Yerel gazeteler

B) Bölgesel gazeteler
D) Kişisel gazeteler

3.Aşağıdakilerden hangisi görsel-işitsel araçların üstünlüklerinden biri değildir?
A) Diğer iletişim araçlarını destekleyici ve kuvvetlendirici nitelik taşır.
B) İletişim tek yönlü olması nedeniyle haberin etkinliğini denetleme güçlüğü vardır.
C) Ses ve resim kullanılarak iletişim daha etkili ve anlaşılır hâle gelir.
D) İletişimin kolaylaşması nedeniyle zaman kaybı önlenir.
4. Aşağıdakilerden hangisi bir reklamcının en önemli özelliklerinden biri değildir?
A)Yaratıcılık
B)Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği
C)Tembellik
D)Sorunları hızlı bir şekilde çözebilme
5. Aşağıdakilerden hangisi internette reklamın avantajlarından biri değildir?
A)Okuma yazma bilmeyenler için etkili değildir.
B)Birebir iletişim sağlaması.
C)Ölçülebilir olması.
D)Reklam hazırlama ve yayınlama maliyetlerinin ucuz olması.
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B- Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y)
ibaresi koyunuz.
( ) 6. Reklamcı bir kişi, bazı özellikleri, giyimi ve makyajı ile diğer insanlardan ayrılmaktadır.
( ) 7. Başarılı bir şekilde organize edilmiş bir fuarın tanıtım açısından özel bir önemi, firmaların
imajlarına çok olumlu katkıları vardır.
( ) 8. Radyo geniş bir dinleyici kitlesini etkiler, alışkanlık ve güven nedeniyle radyoya kişisel yakınlık
hissedilir ve yüz yüze ilişkiye yakın bir durum yaratır.
( ) 9. Broşürler, tanıtma ve açıklama amacıyla hazırlanmış, üzerine yazı, resim, fotoğraf, şema,
grafiklerin yerleştirildiği ayaklı ya da sabit duran, kumaş, tahta ya da madenî levhalardan tasarlanmış
reklam ve tanıtım araçlarından biridir.
( ) 10. Festivaller, basın ve çeşitli yayınlar aracılığı ile duyulacağından kurum yetkililerinin
kendilerini anlatma ve aynı çevrede bulunan diğer yönetici ve yetkililer arasında iletişim kurmak ve
var olan ilişkileri geliştirmek için reklam bağlamında bulunmaz bir fırsattır.

( ) 11. Yönlendirme araçları, reklamı ya da tanıtımı yapılan firmanın; yerini, özelliklerini,
farklılıklarını açıklarken aynı zamanda neye yönelik çalıştıklarını da gösteren bir çeşit panodur.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ-2

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri dönerek
konuyu tekrar ediniz
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

Hayır

Afiş hazırlayıp temin edebilir misiniz?
Broşür hazırlayıp temin edebilir misiniz?
Pano hazırlayıp temin edebilir misiniz?
Reklam araçlarından biri olan insanı ve özelliklerini
açıklayabilir misiniz?
Görsel ve işitsel araçlara reklam verebilir misiniz?
Festival ve fuarlara katılarak reklam ve tanıtım yapabilir
misiniz?
Yönlendirme araçları hazırlayıp, temin edebilir misiniz?

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi evet ise, başarılı olduğunuz için diğer
bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ -3
AMAÇ
Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında, verilen bilgiler doğrultusunda, yurtiçi ve yurtdışı
organizasyonlarda duyuru yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır:







İnternet ortamında duyurunun nasıl yapıldığını, araştırınız.
Medyada duyurunun nasıl yapıldığını, araştırınız.
Yazılı basında duyurunun nasıl yapıldığını, araştırınız.
Konsolosluklarda ve elçiliklerde duyurunun nasıl yapıldığını, araştırınız.
Afiş ve billboardlarda duyurunun nasıl yapıldığını, araştırınız.
Öğretmeniniz rehberliğinde, incelemeleriniz hakkında sınıfta birbirinizle bilgi alışverişinde
bulununuz.

3. YURTİÇİ VE YURTDIŞI
ORGANİZASYONLARDA DUYURU
Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda duyuru yapmadan önce reklam konusunda bir takım
unsurların belirlenmesi gerekir. Bunlar;






Reklam mesajının belirlenmesi,
Reklam ortamının saptanması,
Reklam ajansının seçimi,
Reklam bütçesinin kararlaştırılması,
Reklam etkinliğinin ölçülmesidir.
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3.1. İnternet Ortamında Duyuru
İnternet (tüm ülkeler göz önünde bulundurularak) belirtmek gerekirse, içinde bulunduğumuz
yüzyılın en hızlı gelişim gösteren iletişim teknolojisidir. Yüz milyondan fazla bilgisayarı birbirine
bağlayan bir iletişim ağıdır. Tahminen bir milyardan fazla kimse, bu kitle haberleşme aracından
yararlanmaktadır.
İnternet sistemi günümüzde hızla yaygınlaşmaktadır.
Birbirine bağlı şebekedeki tüm bilgisayarlar; belirli bir merkezi, sahibi, yeri bulunmayan ve
internet denen bu araç sayesinde, kişiler kurumlar, kuruluşlar birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar. Bir
başka deyimle, haberleşmektedirler.
Bu haberleşme bağlantısı fiberoptik kablolar ya da telefon hatlarıyla sağlanmaktadır.
Günümüzde teknolojideki ilerleme sayesinde, bilgisayar kullanımı hem kolaylaşmış, hem de
yaygın duruma gelmişti
Belirtilen gelişmeler, yeni iletişim araçlarının Reklam-Tanıtım alanında kullanımı
yaygınlaştırılmış
bulunmaktadır.

Resim 3.1:İnternette duyuru
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3.1.1. İnternetin Hukuksal Çerçevesi
Ülkemizde iletişim aracı olan ‘internet’ ile ilgili hukuksal boşluk ve bunun sonucu birçok
sorun vardır. Türkiye’de 1994 yılından başlayarak, telekomünikasyon hizmetleri, yeni kurulan ve adı
kısaca (Türk Telekom) olan bir anonim şirkete devredilmiştir.
Bu şirket ilke olarak ‘Anonim Şirket (A.Ş.)’ olmakla birlikte, öteki anonim ortaklıklardan
farklı bir tüzel kişiliğe sahiptir.
 Şirketin ana sözleşmesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Merkezi Ankara’dadır.
 Şirket, 4.2.1924 tarihli, 406 sayılı ‘Telgraf ve Telefon Kanunu’ ile bu yasanın değişiklik ve
eklerine bağlıdır. Bunun yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine bağlıdır.
Bu hukuk kurallarından başka, Türk Telekom; yürürlükteki mevzuatta yer alan birçok istisnai
kural çerçevesinde kurulmuş ve halen faaliyetini sürdürmektedir.
Türk Telekomun internete ilişkin birçok görev ve yetkisi vardır. Bazı hususlarda bu yetkileri
‘tekel’ (monopol) niteliğindedir.

3.2. Medyada Duyuru
Günümüzde çoğu kez, kitle iletişim araçları yerine kısaca ‘medya’ denilmektedir. Ve bu
terimle, daha ziyade, belli başlı kitle iletişim araçları anlatılmak istenmektedir. Bunlar: televizyon,
radyo vb. dir.

Resim 3.2: Medyada duyuru reklam

Reklamlar, program hizmetinin diğer unsurlarından açıkça ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve
görsel veya işitsel olarak program hizmetinden ayrılığı fark edilecek biçimde yayınlanır.
Reklamların başında ve sonunda reklam müziği ile birlikte televizyonlarda ‘reklamlar’ yazısı
ekrana getirilir; radyoda ise reklam ifadesine de yer veren reklam müziği (jingle) kullanılır.

38

Televizyon ve radyo reklamlarıyla ilgili olarak bu konudaki yayın ilkelerini belirten bir yönetmelik
düzenlenmiştir. Gerek radyo, gerek televizyon aracılığıyla yayımlanacak tüm reklamlar bu
yönetmeliğe bağlıdır. Bu nedenle reklam alanında çalışanların bu yönetmeliği eksiksiz öğrenmesi ve
uygulaması yararlıdır.
Yönetmeliğin hukuksal dayanağı ‘Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında’
çıkarılan 3984 sayılı Kanundur. Yönetmelik kurallarının yaptırımları bu yasada gösterilmiştir.
Televizyon reklamlarına ilişkin ‘Reklam Yönetmeliği’ şu hususları belirtmektedir:
 İçinde hakaret unsuru bulunmayan, sunucu veya reklamcının belirlediği biri tarafından
seslendirilerek hazırlanan ‘Hareketsiz Reklamlar’,
 Müzik, söz veya bunlardan birinin eşliğinde çeşitli görüntülerle reklam mesajının verildiği
‘Hareketli Reklamlar’,
 Reklamcı tarafından hazırlanan bir tek ürün, hizmet veya ticari kuruluşun tanıtıldığı, söz,
görüntü ve müzik içeren ‘Özel Tanıtıcı Reklamlar’,
 Reklamcı tarafından hazırlanan enerji tasarrufu, çevre koruma, trafik, orman yangınlarını
önlemek gibi toplum yararını işleyen ‘Sosyal Amaçlı Reklamlar’,
 Çok kısa sürelerle ürün ve hizmetlerin hareketli ya da hareketsiz tanıtıldığı ‘Küçük İlanlar’
veya veri sistemi, veri yayıncılığı, teletekst ve benzeri bağımsız hizmetler şeklinde olabilir.

Resim 3.3: Medya dünyası

Reklam Yönetmeliğinde ‘radyo reklamları’ şu biçimde düzenlenmiştir:
 Radyo kuruluşlarınca belirlenecek saatlerde yayınlanmak üzere, belirli süreleri kapsayan
üniteler halinde reklamcı tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ve içinde müzik ve
dramatik unsurların bulunduğu ‘Müzikli ve/veya Dramatik Yapılı Reklam’ ,
 Reklamcı tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan bir veya birden fazla gerçek ve tüzel
kişilere ait reklamların içinde program bölümünün de bulunduğu ‘Programlı Reklam’ ,
 Bir tek ürün hizmet ve kuruluşun tanıtıldığı ‘Özel Tanıtıcı Reklam’ ,
 Reklamcı tarafından hazırlanan enerji tasarrufu, çevre koruma, trafik, orman yangınlarını
önleme gibi toplum yararlarını işleyen ‘Sosyal Amaçlı Reklam’
 Sadece sunucu tarafından reklam mesajının okunduğu ‘Küçük İlanlar’ şeklinde olabilir.
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Görülüyor ki, televizyon ve reklamlarının hukuk düzeni bazı öğeler bakımından birbirine
benzemektedir.
Radyo reklamları, özel reklam kuşakları ayrılarak yayınlanabileceği gibi, programların arasına
veya içine yerleştirilerek de yayınlanabilir.
Radyo ve televizyon yayınlarında reklamların program aralarında blok olarak yayınlanması
esastır. Program aralarına konan reklam kuşakları sekiz dakikayı geçemez.
Radyo kuruluşlarının programlı reklam yayınlamaları hâlinde, programlı reklam yayınlama
süresi 30 dakikayı geçemez. Programlı reklam yayınlamasından başlayarak dört saat geçmedikçe yeni
programlı reklam yayına konamaz.

3.3. Yazılı Basında Duyuru
Günümüzde, gazete reklamları, en başta televizyon ile rekabet halindedir. Gazetelerin
başlıca avantajları şunlardır:
 Yeni teknolojilerin matbaalarda kullanımı sonucu baskı tekniğinin yarattığı imkanlar (renk,
sayfa tasarımı, baskı vb.) kullanılmaktadır.
 Basılmadan çok kısa süre önce reklam metninde değişiklik yapılabilmektedir.
 Yazılı iletişim araçlarının en güvenilir ve inandırıcısı olan kitaba benzemesi nedeniyle gazete
sayfaları tümüyle daha ikna edicidir.
 Bir endüstri olarak çok sayıda daimi çalışanı bulunur ve dağıtım araçlarına da ortak çalışma
alanı yaratır.
Gazetelerin, diğer kitle iletişim araçlarına kıyasla, dezavantajları şunlardır:
 Reklam tarifelerinde, kısa sürelerde farklılık oluşması eleştirilmektedir.
Örneğin yerel reklamların ucuz olması, gazeteler arası yıkıcı ve yoğun rekabetin zararlı yönleri
eleştiri olarak belirtilmektedir.
 Belirli sayfalara fazla sayıda reklam konulamaması reklamcıların işini zorlaştırmaktadır.
 Gazetenin ömrü, genellikle 24 saattir. Bu nedenle, reklamın ömrü kısadır.
 Baskı dağıtımın düzenli gerçekleşmesi birçok koşula bağlıdır. Özellikle iklim koşulları
dağıtımı ve fiili satışı etkileyebilir. Nitekim hava koşullarının müsait olmadığı günlerde
ülkemizde gazetelerin dağıtımında ve satışında birçok sorun çıkmaktadır.
Dergi reklamcılığında genellikle sayfanın tamamı veya belirli bölümleri ölçüt olarak göz
önünde bulundurulmaktadır.
Dergiler uzmanlığa uygun yayınlar için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Belirli meslek
mensuplarını etkileyecek reklam yayını yapılmasına dergilerde imkân sağlanmaktadır. Bu dergi
reklamcılığının üstünlüğünü belirten bir olgudur.
Ayrıca belirli konuları öğrenmek isteyen veya bu konuların meraklıları için ayrıntılı bilgi,
haber ve yorumlara dergilerde yer verilmesi mümkündür. Çünkü gazetelerin sayfa sayısı ile
kıyaslanırsa, genellikle dergilerin belirli konulara ayırabilecekleri sayfa sayısı daha fazladır.
Bunun yanı sıra, gazetelerin asıl işlevinin süratli ‘haber’ yayma olması nedeniyle, uzman
görüşleri dergilerde daha fazla yer almaktadır.

3.4. Konsolosluklarda ve Elçiliklerde Duyuru
Dış tanıtım ve reklamla ilgili yapılanma ve etkinlikleri maddeler hâlinde özetlemek
mümkündür:
 Dış ülkelerdeki diplomatik kuruluşlarımız, aynı zamanda tanıtma elçilerimizdir.
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Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün dış ülkelerdeki temsilci ve bürolar,
Kültür Bakanlığının müşavirlikleri,
Millî Eğitim Bakanlığının müşavirlikleri,
Turizm Bakanlığının müşavirlikleri,
Çeşitli ülkelerin parlamentolarında oluşturulan dostluk grupları ve dernekleri,
Kardeş şehir ve üniversiteler,
Fahri konsolosluklar vb.

Yurt dışında yapılacak organizasyonlarda, organizasyonu yapacak olan firma ya da yurt
dışındaki Türk dernekleri organizasyon için konsolosluklardan izin alırlar. Bu izin çerçevesinde
organizasyonu gerçekleştirirler.

Resim3.4: Yurtdışında duyuru
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3.5. Afiş ve Billboardlarda Duyuru
Reklam için hazırlanmış afiş ve billboardlar herhangi bir ürünü tanıtıcı ve duyurucu nitelik
taşımaktadır. Bu tür reklamlarda hedef kitle belirlenmelidir. Ürünün en önemli özellikleri ortaya
konmalıdır.
Afiş ve billboardlarda yer alan renk, biçim ve formlar içeriği anlatmadan görsellikle kendini
anlatabilmelidir. Başarılı bir afiş ya da billboard uzun seneler boyunca akılda kalabilendir. Bu yüzden
grafik öğeleri, yazının, rengin ve biçimin reklamın içindeki kullanımı son derece önemlidir. Afiş ve
billboardlar için hazırlanmış reklamlarda aranan özellikler şöyle sıralanabilir:








Dikkat çekici olmalıdır.
Mesaj anlaşılabilir biçimde verilmelidir.
Çizgi renk ve tipografik ilişkiler uyumlu olmalıdır.
Resim ve yazı birliği afişin ana fikrini en iyi biçimde özetlemelidir.
İzleyici bilgilenmelidir ya da izleyicide istek uyandırmalıdır.
Harekete geçirici ve eyleme itici olmalıdır.
Hedef kitleye göre düzenlenmeli, anlaşılabilir bir dil bütünlüğüne sahip olmalıdır.

Resim 3.5: Afiş ve billboardlarda duyuru
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3.5.1. Afiş ve Billboardlar İçin Hazırlanan Reklam Tasarımında Aranılan Özellikler
 Mesaj: Tasarımcı afiş aracılığıyla vereceği mesajı açıklığa kavuşturmalı, verilmek istenen
bilgiyi mümkün olduğunca dolaysız bir biçimde aktaracak görsel bir sistem oluşturmalıdır.
 Mesaj- imge bütünlüğü: Tasarıma temel oluşturan düşüncenin fotoğraf yoluyla mı,
illüstrasyonla mı, yoksa salt tipografi ile mi daha etkili bir biçimde vurgulanacağı
araştırılmalı; mizahi, trajik ya da soyut imgelerden hangisinin anlatımı daha da güçlendirdiği
belirlenmelidir.
 Sözel hiyerarşi: Tasarımcı, reklamda yer alan başlık, alt başlık, slogan gibi sözel bilgiler
arasında hiyerarşik bir yapı kurmalıdır.
 Fark edilirlik: Bazı reklam afiş ve billboardları yukarıda saydığımız kriterlere uygun gibi
görünseler de, etkisiz ve yavan olabilmektedirler. Böyle bir sonucu engelleyecek tek şey,
tasarımcının hayal gücüdür. Yaratıcı düşünce ve buluşun hiçbir kuralı yoktur. Buluş ve
yaratıcılık içeren her şey, afiş tasarımına da yansıtılabilir. Çünkü hazırlanan reklam tasarımı
için en önemli kriter, fark edilebilmektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ-3

Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda duyuru nasıl yapılır, konusunu kütüphanelerden ve bu
alanda çalışan reklam ve tanıtım firmalarından araştırarak elde ettiğiniz dokümanları toplayarak bir
dosya oluşturunuz ve öğretmeniniz rehberliğinde sınıfta sununuz.

İşlem Basamakları

Öneriler


Araştırmalarınızı kütüphanelerden,
reklam ve tanıtım firmalarından bizzat
kendiniz iştirak ederek yapınız.



Araştırmalarınız sırasında görüşme
yaptığınız kişilerle ölçülü, saygılı ve
güler yüzlü olunuz.



Araştırma yaptığınız firmalarının bu
konuda deneyimli olmasına dikkat
ediniz.



Yazılı basında duyurunun nasıl
yapıldığını, araştırınız.



Yazılı basında duyurulmak üzere
bir duyuru hazırlayınız.



Gerekli kişi, kurum ya da firmalarla
bağlantı kurunuz.



Araştırmalarınızda birkaç firma ile
görüşmeniz doğru bir çalışma olur.



Maliyet hesabı yapınız.





Yazılı basında örnek duyuru
yapınız.

Konunuzla ilgili görsel kaynaklar
bulunuz.



Topladığınız bilgileri derleyip rapor
hâline getirirken tekrar bir firma ile
görüşünüz.



Raporunuzu dosyada toplayıp
öğretmeninize ve arkadaşlarınıza
sununuz.



Sunum sırasında güler yüzlü olunuz,
gelebilecek sorulara karşı dikkatli ve
hazırlıklı olunuz.



Etkili iletişim kurunuz.



Topladığınız bilgi ve materyalleri
dosyalayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-3

ÖLÇME SORULARI- 3
A-Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz.
1. Aşağıdakilerden hangisi yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda duyuru yapmadan önce reklam
konusunda belirlenmesi gereken unsurlardan değildir?
A) Reklam mesajının belirlenmesi,
B) Reklam ortamının saptanması,
C) Reklam misyonunun belirlenmesi,
D) Reklam bütçesinin kararlaştırılması,
2. Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında iletişim kurmaz?
A) Kişiler

B) Kurumlar

C) Kuruluşlar

D) Araçlar

3. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
A)

Radyo

C) Televizyon

B) Otobüs

D) Gazete

4. Aşağıdakilerden hangisi radyo yönetmeliğinde radyo reklamları ile ilgili esaslardan değildir?
A) Radyo kuruluşu tarafından hazırlanır.
B) Radyo kuruluşlarınca belirlenen saatlerde yayınlanır.
C) Belirli süreleri kapsayan üniteler halinde yayınlanır.
D) Reklamcı tarafından hazırlanır ya da hazırlatılır.
5. Aşağıdakilerden hangisi gazetenin avantajlarından değildir?
A) Yeni teknolojilerin matbaalarda kullanımı sonucu baskı tekniğinin yarattığı imkânlar (renk, sayfa
tasarımı, baskı vb.) kullanılmaktadır.
B) Basılmadan çok kısa süre önce reklam metninde değişiklik yapılabilmektedir.
C) Yazılı iletişim araçlarının en güvenilir ve inandırıcısı olan kitaba benzemesi nedeniyle gazete
sayfaları tümüyle daha ikna edicidir.
D) Gazetenin ömrü, genellikle 24 saattir. Bu nedenle, reklamın ömrü kısadır.
6. Aşağıdakilerden hangisi Radyo ve Televizyon Kuruluşu ve Yayınları hakkında çıkarılan yasadır?
A) 3365 sayılı kanun
B) 3984 sayılı kanun
C) 2812 sayılı kanun
D) 3334 sayılı kanun
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B- Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y)
ibaresi koyunuz.
( ) 7. Reklamlar, program hizmetinin diğer unsurlarından açıkça ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve
görsel veya işitsel olarak program hizmetinden ayrılığı fark edilecek biçimde yayınlanır.
( ) 8. Birbirine bağlı şebekedeki tüm bilgisayarlar, belirli bir merkezi, sahibi, yeri bulunmayan ve
internet denen bu araç sayesinde, kişiler kurumlar, kuruluşlar birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar.
( ) 9. Ülkemizde iletişim aracı olan internet ile ilgili hukuksal çerçeve kesin çizgileriyle belirlenmiş ve
bunun sonucu olarak hiç bir sorun yaşanmamaktadır.
( )10. Hava koşullarının müsait olmadığı günlerde ülkemizde gazetelerin dağıtımında ve satışında
hiçbir sorun çıkmamaktadır..
( ) 11. Dergilerde, belirli meslek mensuplarını etkileyecek reklam yayını yapılmasına imkân
sağlanmaktadır. Bu dergi reklamcılığının üstünlüğünü belirten bir olgudur.
( ) 12. Tasarımcı afiş aracılığıyla vereceği mesajı açıklığa kavuşturmalı, verilmek istenen bilgiyi
mümkün olduğunca dolaysız bir biçimde aktaracak görsel bir sistem oluşturmalıdır.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ-3

Aşağıdaki sorulara verdiğiniz eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri dönerek
konuyu tekrar ediniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet Hayır

İnternet ortamında duyuru yapabildiniz mi?
Medyada duyuru yapabildiniz mi?
Yazılı basında duyuru yapabildiniz mi?
Konsolosluklarda ve elçiliklerde duyuru yapabildiniz mi?
Afiş ve billboardlarda duyuru yapabildiniz mi?
Konu hakkında tüm bilgi ve materyalleri rapor hâline getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi Evet ise, başarılı olduğunuz için
diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. Hayır diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme
faaliyetini tekrar uygulamak için öğretmeninize tekrar başvurunuz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

MODÜL DEĞERLENDİRME

ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları cevaplayarak modülde kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz.
1. Aşağıdakilerden hangisi reklamın tüketiciye yaklaşım amacıdır?
A) Kaliteli ürün sağlamak
C) Tanıtım yapmak

B) Satın alma arzusu yaratmak
D) Ürünü pazara ulaştırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir reklamın taşıması gereken özelliklerden değildir?
A) Kısa , yalın ve açıklayıcı olmalıdır.
B) Sosyal sorumluluk esaslarına göre hazırlanmalıdır.
C) Genel kabul görmüş, dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.
D) Dolaylı yollardan hedef kitleyi etkilemelidir.
3. Aşağıdakilerden hangisi reklam ve tanıtım faaliyetlerinden değildir?
A) Geliştirme

B) Bilgi toplama

C) Bütçe

D) Plan program yapma

4. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının kullanımı açısından reklam türlerine girmez?
A) Televizyon reklamları
C) Sinema reklamları

B) İnternet reklamları
D) Tüketici reklamları

5. Aşağıdakilerden hangisi satış artırıcı çabalar içerisindeki tanıtımın kendine has özelliklerinden
değildir?
A) Yüksek doğruluk derecesi
C) Kaliteyi artırma

B) Kitlelere kolayca ulaşabilme
D) Merak ve ilgi uyandırma

6. Aşağıdakilerden hangisi tanıtım türlerinden değildir?
A) Ticari tanıtma B) Kişisel tanıtma

C) Mesleki tanıtma

D)Toplumsal tanıtma

7. Dış tanıtımımızı sağlamak bağlamında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
A) Dış ülkelerde açılan fuarlara katılmak.
B) Dış ülkelerde sergiler düzenlemek.
C) Ünlü Türk büyükleri için dış ülkelerde anma törenleri düzenlemek.
D) Ülkemizde meydana gelen şiddet içerikli olayları dış basına duyurmak.
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8. Aşağıdakilerden hangisi vizyon oluşturma temel ilkelerinden değildir?
A) Üst yönetim inancı

B) Motivasyon

C) Yönetimin tam olarak katılımı

D) Bireyin katılımı

9. Aşağıdakilerden hangisi reklam ve tanıtım araçlarından değildir?
A) Kitap

B) Afiş

C) İnsan

D) Görsel-işitsel araçlar

10. Aşağıdakilerden hangisi pano çeşitlerinden değildir?
A) Ayaklı ve ışıklı poster panoları
C) Su tanklı helezon pano

B) Bombeli ışıklı panolar
D) Resimli pano

11. Aşağıdakilerden hangisi internette reklamın özelliklerinden değildir?
A) İnternette reklam çok pahalıdır.
B) İnternette reklam direkt son kullanıcıya ulaşır.
C) Kullanıcının isteği ile karşısına çıkar.
D) İnternette içerik zengin, reklam azdır.
12. Aşağıdakilerden hangisi dergilerin avantajlarından değildir?
A) Gazeteye kıyasla daha uzun süre, daha geniş çevrede okunabilir.
B) Dergiler günlük konulara yer verir.
C) Muhafaza edilmesi kolaydır.
D) Dergi okurlarının kimi konularda daha fazla etkilenmesi mümkündür.
13. Aşağıdakilerden hangisi yurtiçi ve yurtdışı duyuru yapmadan önce reklam konusunda belirlenen
unsurlardan değildir?
A) Reklam mesajının belirlenmesi
B) Reklam ortamının saptanması
C) Misyon-vizyon belirlenmesi
D) Reklam etkinliğinin ölçülmesi
14. İnternetle ilgili görev ve yetkileri aşağıdaki kurumlardan hangisi yerine getirmektedir?
A) TRT
B) Türk Telekom
C) Basın -Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
D) Kültür Bakanlığı
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)
Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Evet

1 Tanıtım ve reklam ile ilgili kavramlar
a) Reklamla ilgili kavramları ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
b) Tanıtımla ilgili kavramları ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
c) Reklam ve tanıtım stratejisi ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
d) Organizasyonun amaç ve hedefleri ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
e) Misyon /vizyon belirleme ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
f) Kurum kaynaklarının analizi ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
g) Çevre analizi ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz mi?
h) Strateji belirleme ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz mi?
2 Tanıtım ve reklam araçları
a) Afişlerle ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz mi?
b) Broşürlerle ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz mi?
c) Panolarla (billboard) ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz
mi?
d) İnsanlarla ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz mi?
e) Görsel-işitsel araçlarla ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz
mi?
f) Festival ve fuarlara katılma ile ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
g) Yönlendirme araçlarıyla ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz
mi?
3 Yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda duyuru
a) İnternet ortamında duyurularla ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
b) Medyada duyuru ile ilgili kavramları doğru olarak öğrendiniz mi?
c) Yazılı basında duyuru ile ilgili kavramları doğru olarak
öğrendiniz mi?
d) Konsolosluklarda elçiliklerde duyurularla ilgili kavramları doğru
olarak öğrendiniz mi?
CEVAP ANAHTARLARI
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Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SORU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CEVAP
B
D
C
A
C
B
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SORU
1

CEVAP
C

2

D

3

B

4

C

5

A

6

Yanlış

7

Doğru

8

Doğru

9

Yanlış

10

Doğru

11

Doğru
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SORU

CEVAP
C

1
2

D

3

B

4

A

5

D

6

B

7

Doğru

8

Doğru

9

Yanlış

10

Yanlış

11

Doğru

12

Doğru

REKLAM VE TANITIM MODÜLÜ DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

SORU

CEVAP

1

B

2

D

3

A

4

D

5

C

6

C

7

D

8

B

9

A

10

D

11

A

12

B

13

C

14

B
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