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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 342PR0027 

ALAN Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri  

DAL/MESLEK Müşteri Temsilciliği 

MODÜLÜN ADI Yazılı Basında Yaratıcı Faaliyetler- 1 

MODÜLÜN TANIMI 
Reklâm mesajı, reklâm metni, reklâm başlıkları ve sloganları 

hakkında bilgilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL 
Reklâm kampanyası dersini almış olmak 

YETERLİK 
Yazılı basında yaratıcı çalışmaları takip etmek 

MODÜLÜN AMACI 

GENEL AMAÇ: 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında yazılı basına yönelik 

yaratıcı çalışmaların hazırlanması sürecine aktif olarak 

katılabileceksiniz. 

AMAÇLAR: 

1. Reklâmda verilecek mesajı belirleme sürecine 

katılabileceksiniz. 

2. Metin yazımı sürecine katılabileceksiniz. 

3. Reklâm metninde yer alan başlıkları ve sloganları 

belirleme sürecine katılabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

ORTAM: Sınıf, kütüphane, işletmelerin reklâm birimleri, 

reklâm ajansları  

DONANIM: TV, DVD, VCD, projeksiyon cihazı, bilgisayar 

internet, kitap, defter, kalem 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

 Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme sorularıyla kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendirebileceksiniz.  

 Öğretmeniniz modül sonunda size ölçme teknikleri 

uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 

ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzün vazgeçilmez kavramlarından biri durumunda olan reklâm, iş ve sanat dünyasından 
birçok kişiyi "etkileyen"; emekleyen çocuktan, alışveriş yapan anneye hemen her bireyi "etkilenen" 
konumunda ilgilendirmektedir. Reklâmla yoğrulmuş bir yaşam, köyden kente, sokaktan eve her alanı 
kapsamaktadır. 

 

Günümüzde üretici ile tüketici arasındaki mesafenin açılması, pazarda birbirine benzer, hemen 
hemen aynı işlevleri yerine getiren ürünlerin çoğalması, tüketicinin rakip firmalar tarafından sürekli 
bir iletişim bombardımanı altında olması ve yine günümüzde tüketicinin bilinçlenmesi gibi pek çok 
etken ile artık, bir işletmenin planladığı pazarlama hedeflerine ulaşması için reklâm etkinliklerine 
ağırlık vermek kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. 

 

 Gazeteler, reklâmcılığın gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle yüksek baskı yapan 

gazetelerin çoğalması, baskı tekniklerindeki gelişmeler bir reklâm aracı olarak gazetenin önemini daha 

da artırmıştır. Kişi başına düşen reklâm maliyetinin azlığı dikkat çeken bir diğer noktadır. Yaratıcı 

strateji belirlenirken çok önemli bir konu da, hedef kitlelerin reklâmı nasıl algılayacağını düşünerek 

hareket etmektir. 

 

Reklâm mesaj veya sloganlarının tüketici zihninde yer etmesi, yorumlanması ve satın alma 

davranışına dönüşmesi için, her şeyden önce reklâmcının ya da metin yazarının göndermiş olduğu 

mesajın anlaşılması ve anlamlandırılması gerekir. Reklâma maruz kalanların reklâm mesajından neyi 

nasıl anlayacaklarını önceden tahmin etmek, hatta emin olmak yaratıcı stratejiyi de doğru 

konumlandırır. 

 

Reklâm mesajlarına yüklenen anlamların yorumlanması veya çözümlenmesinde toplumsal, 

psikolojik, fiziksel, kültürel her türlü ortam ve koşul kitleleri etki altında bırakacağından tüketicilerin 
nabzını doğru tutmak bir zorunluluktur. 

Bu modül ile reklâm mesajlarını oluşturabilecek, reklâm metni, başlık ve slogan hazırlama 
sürecini kavrayabileceksiniz. 
 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Bu faaliyet sonunda reklâm mesajı belirlemeyi öğrenecek ve bu sürece katılabileceksiniz.  

 

 
  

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 Piyasada var olan ürünlerle ilgili yapılan reklâm kampanyalarını yazılı basından takip 

edip verilmek istenen mesajları yorumlayınız. 

 Yaptığınız çalışmalarda başarılı ve başarısız bulduğunuz kampanyaları değerlendiriniz. 

 Farklı firmaların aynı tür mal için düzenlendiği reklâm kampanyalarında verilmek istenen 

mesaj için benzerlik ve farklılıkların neler olduğunu gözlemleyiniz. 

 Reklâmda yaratıcılığın önemini tartışınız. 

 Reklâmda fikir konusunu araştırınız. 

 

1. YAZILI BASINDA REKLÂM MESAJLARI 
 

1.1. Yaratıcı Çalışmalar 

Yaratıcı çalışmalar bir reklâm kampanyasının bel kemiğini oluşturur. Kampanya oluşum 

sürecinde belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi,yaratıcı çalışmaların başarısına doğrudan bağlıdır. 

Çünkü yaratıcı çalışma özgünlük, dikkat çekicilik ve akılda kalıcılık gibi birçok istenen ve beklenen 

unsurun yeterli düzeyde oluşmasına imkân sağlar. Durum böyle olunca her kampanya sürecinde yer 

alan yaratıcı çalışmalar da kampanyanın en önemli aşaması durumuna gelir. 

"Yaratıcılık" sözcüğünün Batı dillerindeki karşılığı "creativity" dir. Bu sözcük doğurmak, 

yaratmak, meydana getirmek gibi kavramları ifade eder. "Yaratma süreci" ise bir şeyi yoktan var etme 

olabileceği gibi, bilinen şeylerden yararlanarak, yepyeni şeylerin gerçekleştirilmesi, özgün bir senteze 

varılarak birtakım sorunlara yeni çözüm yolları bulma süreci olarak da ifade edilebilir. Bu bağlamda 

reklâmcılık, eksiksiz bilgi üstüne doğru kurulmuş bir düşünceyi, etkili bir reklâm mesajına 

dönüştürerek hedef tüketicilere iletmek için bazı teknikleri bilmeyi ve kullanmayı gerektirir. Söz 

konusu tekniklerden yararlanarak yepyeni bir şeye ulaşmak, özgün bir bileşene varmak, reklâmcılığın 

yaratıcılık boyutunu oluşturur  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 1.1: Yazılı basında yaratıcı çalışmalar 

 

 
Resim 1.2: Yaratıcı çalışmalar bir reklâm kampanyasının bel kemiğini oluşturur. 

 

Bir reklâm kampanyasında yaratıcı çalışmaları iki grupta toplamak mümkündür: 

 Kampanya boyunca tüketiciye neler söyleneceğini ortaya koyan yaratıcı çalışmalar 

 Neler söyleneceği belirlendikten sonra bunların tüketiciye nasıl söyleneceğini belirleyen 
yaratıcı çalışmalar 

 

Birinci aşama olan, tüketiciye ne söyleneceğinin belirlenmesinde en önemli sorun bilgi 

toplamaktır. Hem kampanyaya konu olan mal ya da hizmet ile ilgili, hem hedef kitle ile ilgili hem de 

tüketiciye söylenecekleri etkileyecek diğer alanlarla ilgili bilgilerin tatmin edici ve derli toplu bir 

şekilde bir araya getirilmesi gerekir. Bu bilgilerin ışığı altında kampanya boyunca sistematik biçimde 

tüketiciye neler söyleneceğinin belirlenmesi yani reklâm kampanyasının mesajlarının oluşturulması 

aşamasına geçilir. 

Bilgiler edinildikten ve tüketiciye/hedef kitleye neler söyleneceği belirlendikten sonra metin 

yazarının kendi bilgi birikimi gözlem ve sentez yeteneklerini de devreye sokarak yapacağı iş, 

kampanya boyunca hedef kitleye söylenmesi kararlaştırılan mesaj ve temaların tüketiciye nasıl 

ulaştırılacağını belirlemek ve bunları kâğıda dökmektir. Yani kısaca reklâm kampanyasına ait 

başlıkların, sloganların, reklâm metninin hatta taslak ve senaryoların yazımını gerçekleştirmektir. 

Metin yazarının yaratıcılığı bir tarafta toplanan bilgiler, bir taraftan kendi bilgi birikimi ve 

deneyimleri, diğer taraftan da ilham ile desteklenen bir alt yapının üzerinde yükselir.  
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Şayet bunlardan herhangi birinde bir aksaklık söz konusu ise kampanya ile tüketiciye/hedef 

kitleye söylenmek istenilenleri duyurmak, hedef kitleye ulaştırmak güçleşir ya da sıradanlaşır Bir 

reklâm kampanyasının yaratıcı çalışmalarının bel kemiğini oluşturan mesaj, başlık, slogan ve metin 

gibi unsurları doğru ve etkili biçimde gerçekleştirmek kampanyanın başarısını yakından etkiler. Bu 

açıdan sayılan bu ögeleri biraz daha detaylı incelemek yerinde olacaktır. 

Latincede düz yer anlamındaki "campania" sözcüğünden gelen kampanya terimi, düz yerlerde 

yürütülen muharebe manevraları anlamında kullanılmıştır. Bugün bu terim siyasette bir adayın 

seçilmesi, bağışların toplanması, satışların artırılması için yürütülen sistemli çabalar anlamında 

kullanılmaktadır. 

Genel olarak kampanyanın temel özellikleri kampanyanın belirli amaçlar için, genellikle kısa 

olan bir süreyi kapsamak üzere planlanması ve yoğun olarak uygulanması şeklinde özetlenebilir. 

Görsel, işitsel elemanlarla mesajın somut hâle gelmesi ve belirli bir süre için seçilen temanın 

gündemde tutulmasıyla kampanya gerçekleştirilmiş olur. Temanın somut hale getirilmesi radyo ve 

yazılı basın reklâmları için tek, televizyon reklâmları için iki duyudan yararlanılmasıyla gerçekleşir. 

Dolayısıyla görsel algılamanın gücünden yararlanarak daha etkili reklâm kampanyaları düzenlemek 

kolaylaşmaktadır. 

Reklâm kampanyaları içinde sıkça başvurulan ilgi uyandırma, meraklandırma kampanyaları 

yazılı, sözlü veya görüntülü medya ortamlarında verilecek mesajın doğrudan değil önce fragman (ön 

gösterim) mantığıyla ilgi çekip daha sonra bilgi verme ya da ikna etme amaçlı mesaj ve sloganları 

hedef kitleye sunmayı amaçlar. 

 

Resim 1.3: Yaratıcı kişiler iyi bir mizah gücüne sahiptir. 

Çoğu kez günlük yaşamdan kesitler sunan, günlük konuşmalardan yararlanan metin yazarları 

aylarca dillerden düşmeyen "babam öyle diyo", "aklımı seveyim", "eğitim şart" gibi son sözleri (pay-off) 

ile ürünlerin konumlandırılmasına yardımcı olmakla kalmamış, yaşayan sloganlarla tekrar güncel 

yaşama katılmışlardır. 

Kampanyaların düzenlenmesinde reklâmcıların bakış açıları ve değerlendirmeleri de en az 

reklâm verenlerin amaç ve beklentileri kadar önem taşır. Reklâm kararlarının netleşmesiyle reklâmın 

oluşturulması, üretilmesi veya yapım (prodüksiyon) çalışmaları başlar. Bu çalışmalar, tümüyle reklâm 

ajansı içinde ve yaratıcı kadroların yetenek ve becerileriyle vücut bulur. Bir reklâm kampanyası 

müşteri durumundaki kişi veya firmayla imzalanan protokolle başlar ve karar verilen mesajın, 

senaryonun yaşama geçirilmesiyle sürdürülür.   
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1.1.1. Yaratıcılık  ve  Yaratıcı Strateji 
 

Yaratıcılık; zihinde var olan iki ya da daha fazla kavramı yeni kombinasyonlar şeklinde formüle 

etme kabiliyeti olarak tanımlanabilir Şu halde bulmak, keşfetmek veya daha geniş anlamıyla yaratmak 

öncelikle uygun yeri veya bu yere giden doğru yolu bulmaya dayanır  

İnsanın yaratıcılığının eğitim ile geliştirilebilir olduğuna, bunun yanı sıra yaratıcılığın hiçbir 

şekilde öğretilebilecek bir şey olmadığına da inananlar vardır. Ünlü reklâm ajansı sorumlusu James 

Webb Young şöyle diyor; "Fikirlerin üretimi de aynı otomobillerin üretim süreci gibi kesin hatlarla 

belli bir süreci içerir. Fikirlerin üretimini de bir montaj (üretim) bandı üzerinde düşünmek mümkündür 

ki bu üretimde zihin, öğrenilebilen ve kontrol edilebilen etkili bir teknik takip eder ve uygulamada bu 

etkili tekniğin kullanımı kadar önemli olan bir diğer mesele de araçların etkili kullanımıdır". James 

Webb Young bu fikirlerini destekler mahiyette bir teknik de geliştirmiştir. Bu arada ilk olarak ham 

materyallerin toplanması aşaması vardır. Bu materyaller hem probleminiz ile ilgili hem de sürekli 

zenginleştirilmiş genel bilgi deponuzdan gelen materyallerdir. İkinci aşama, bu materyaller üzerinde 

zihinde bir çalışma yapmaktır. Üçüncü olarak kuluçka aşaması gelir ki burada bazı şeyleri sentez 

işlemini yapmak üzere zihinde bırakmanız gerekir. Dördüncü aşama fikrin fiilen doğmasıdır ve beşinci 

aşama ise doğan fikri pratikteki kullanımları için son geliştirme ve şekillendirme aşamasıdır.  

Yaratıcılığın hiçbir şekilde öğretilemeyeceğini savunanlar ise ancak yaratıcı kişilere ait ortak bir 

profil çıkarılabileceğini söyleyerek bunu şöyle ifade ederler; “Gerçekten de yaratıcı kişiler iyi bir 

mizah gücüne, güçlü bir imajinasyona sahip ve insanlarla derinlemesine ilgilenen ayrıca onları motive 

eden şeyleri iyi analiz edebilen kişiliğe sahiptirler. Zihinleri edebiyat, sanat, tarih, müzik, bilim ve 

politika gibi pek çok konuda doludur. Diğer insanların göremedikleri bağlantıları görebilirler. Bazı 

şeyleri değiştirebilme ve alışılmadık bir bakış açısıyla değerlendirme kabiliyetleri vardır. Görünenin 

altında yatanları kavramak ve olağan olan şeylerdeki güzellikleri bulmak gibi bazı özellikleri vardır.” 

İster James Webb Young'ın savunduğu gibi yaratıcı fikir üretmek, ister kesin belli kuralları olan 

bir süreç olsun, isterse tam tersini düşünenler gibi tamamıyla kişilerin birtakım yetenekleriyle 

bağlantılı olsun, iyi bir yaratıcı strateji kişilere reklâmın kime hitap edeceğini ve ne söyleyeceğini 

hatırlatır. Strateji sizi sağlam ve yaratıcı bir rota üzerinde tutar... Strateji, yaratıcı kişilerin kendi hayal 

güçleri tarafından baştan çıkarılmalarına engel olur.  Önce de belirtildiği gibi pazarlama stratejisinin 

bir alt stratejisi olarak reklâm stratejisi de iki temel karar alanını yani iki temel stratejiyi içerir ki 

bunlardan biri medya karmasının belirlenmesi diğeri de yaratıcı stratejidir. Bu bağlamda yaratıcı 

kişilerin çalışmaya başlamadan önce öncelikle doğru ve yeterli pazarlama bilgilerine sahip olmaları 

gerekir ki tercihen bu bilgiler bir rapor şeklinde pazarlama ve iletişim planlarını yansıtacak biçimde ve 

hedef tüketici ile ilgili araştırma bulgularını, ürün ve rekabet ortamı hakkında elde edilebilen tüm 

bilgileri, reklâmın medya stratejisini, nasıl ve niçinleriyle birlikte kapsamalıdır. Ancak eldeki bu bilgi 

ile yaratıcı kişiler bir satış platformu, bir konum ya da tüketici ile iletişime geçmenin en etkili ve doğru 

yoluna karar verebileceklerdir.  
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Resim 1.4: Yaratıcı kişilerin bazı şeyleri değiştirebilme ve alışılmadık bir bakış açısıyla 

değerlendirme kabiliyetleri vardır. 

 

Yaratıcı stratejiyi mesaj stratejisiyle karıştırmamak gerekir. Mesaj stratejisi bir bütünlüktür ve 

hedef kitlelere ulaşma nedenini kucaklayan, neyi nasıl söylemek gerektiğini belirleyen bir yol 

göstermedir. Yaratıcı strateji, "nasıl söylenecek" sorusunu ayrıntılandırarak cevaplayan, teknik yönü 

ağır basan bir çalışma dizisidir. 

Bir reklâm kampanyasında temel mesajı, amaçlanan hedefleri ve vadedilen yararların 

inandırıcılığını desteklemede kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi yaratıcı stratejiyi oluşturur. Yaratıcı 

strateji öncelikle reklâm mesajının içerik, biçim ve uygulanma biçiminin belirlenmesiyle oluşturulur.  

Örneğin gerçekte, sattığınız ürün nedir? Muhteviyatı nedir? Nasıl yapılır? Nerede yetişir? Kim 

yetiştirir? Onu kim yapar? Yaratıcı kişinin kapsamlı bir reklâm hazırlaması isteniyorsa ürünle ilgili 

tüm bilgilerin ona ulaşması gerekir. 

Sattığınız şey bezelye konservesiyse ürününüzü diğer bezelye konservelerinden ayırt etmek için 

ilginç bilgiler derleyin. Bezelyeleri yetiştiren çiftçiler dürüst ve çalışkan mı? Ürünü toplamaya ne 

zaman başlarlar? Toplamayı ne zaman bitirirler? Ürün özel bir toprakta mı yetişiyor? Özel bir sulama 

sistemini mi gerektiriyor? Güneş ışınları tarlalara uygun açılarda mı düşüyor? Toplayıcılar eldiven 

giyer mi? Temiz midirler? Gururlu mudurlar? Hasat mevsimi ne zamandır? Ürün nasıl paketlenir? 

Lezzetli midir? Neden lezzetlidir? 

Bunlar stratejinin ürün gerçekliği kısmının oluşturulmasında sorulması gereken sorulardan 

yalnızca bir kaçıdır. Leo Burnett, "Ürünün içinde her zaman için size söyleyebileceği bir şeyler vardır. 

Eğer ürünü iyice araştırırsanız, kullanabileceğiniz gerçekleri elde edebilirsiniz", der. Ürünün içinde 

saklı olan gerçekler, sizin rekabet duvarını aşmanızı sağlayabilir. Çoğu zaman ürünün hiç bir 

özelliğinin olmadığını düşünürsünüz. Ama iyice kurcalar, hayal gücünüzü zorlarsanız, yaratıcılığa ve 

ürünün satılmasına yol açan fikirlere ulaşabilirsiniz. Size belki şaşırtıcı gelecek ama pek çok reklâm 

veren, kendisine ustalıklı sorular yöneltildiği takdirde ürününü doğru dürüst betimleyemez 

Öte yandan bir şirkette çalışanların hemen hepsi, ürüne farklı açıdan yaklaşırlar. Bu bakış açıları 

sizin yolunuzu aydınlatabilir. 
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Resim 1.5: Reklâm verenler ve ajanstakiler ürünün tüketici tarafından nasıl algılandığını bilmelidir. 

Ürünün gerçekliği konusunun amacı öncelikle satış talebinde artış yaratmak, ikincisi ürünün ne 

olduğu, ne işe yaradığı, etkileri gibi konularda ortak bir tavır takınmak için ürün hakkındaki tüm 

bilgileri toplamaktır. 

Bilgi, yaratıcılığın enerji kaynağıdır. Enerji kaynağını inşa etmenin ilk basamağı ise ürünün 

kendisidir. Ürünün algılanışı gerçekliği kadar, hatta bazen ondan daha önemlidir: İnsanlar mısır 

gevreğini nasıl algılar? Soğuk ve kişiliksiz mi? Saman gibi mi? Sağlıklı mı? Lezzetli mi? Çocuklara 

yararlı mı? İnsanlara çocukluk anılarını mı hatırlatıyor? 

Ürünle ilgili herkes (ajanstakiler ve reklâm verenler), ürünün tüketici tarafından nasıl algılandığını 

anlamaya çalışmalıdır. Daha sonra karara varılmalıdır: Reklâm olumlu algılar üzerine mi kurulacak? 

Öyleyse nasıl? Yoksa reklâm sadece var olan olumsuz algıları alt etmek için mi uğraşmalı? Ya da 

olumsuz algılar reklâmın bile çözemeyeceği denli güçlü mü? 

Stratejinin bu bölümü, ürünü anlamak ve tüketicinin ürün hakkındaki düşüncelerini bilmek 

açısından çok önemlidir. Tüketicinin bakış açısı size, tüketicinin üründe ne bulmak istediği konusunda 

ipuçları verebilir. Elde edeceğiniz bu ipuçlarını, tüketiciye sunabileceğiniz güçlü ve ikna edici bir yarar 

haline getirebilirsiniz. 

Tüketicilerin algılarını kişisel deneyimler temeline oturtabilirsiniz.  

Stratejinin bu aşamasında, tüketicilerin ürünün yer aldığı kategoriyi nasıl algıladıklarını 

tanımlamak yararlı olur. Örneğin, mısır gevreğini kahvaltılıklar kategorisine yerleştiriyorsanız, 

insanların kahvaltılıklar hakkında ne düşündüklerini bulmanız gerekir. Kahvaltılıklar işe yaramaz şeyler 

midir? Sağlıklı mı? Gerekli mi? Yüksek kalorili mi? Stratejinin ürün bölümü hemen oluşmaz. Bu sürekli 

bir araştırma ve sorgulama sonucu oluşur. Eğer bunlar yapılırsa strateji ve yaratıcı uygulama mümkün 

olur.  

Ürününüzü en çok kim satın almak istiyor? Yaşı kaçtır? Ya geliri? Eğitim düzeyi nedir? Bu 

konuda, tüm istatistiksel veriler yardımcı olabilir. Fakat aynı demografik verilere sahip kapı komşusu 

iki aileden birinde mısır gevreği hiç yenmezken, ötekinde yenilebileceğini unutmamak gerekir. 
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Reklâmcılığın öncülerinden Joseph Addison, 1710 yılında Tatlere'e yazdığı bir mektupla 

reklâmcılık anlayışını şöyle açıklıyor: "Reklâm yazarlığı denen büyük sanat, okuyucuyu avlamak için 

keşfedilmiş en uygun metottur. Bu sanat olmasaydı birçok güzel şey görünemez, kaybolurdu." 

Reklâm mesajlarını hedef kitleye farklı tarzlarda iletebilmek için güncel, düşsel ya da bilimsel 

ortamları seçmek mümkündür. Akılcı ve duygusal yaklaşımlı mesajlar, verilmek istenen mesajın nasıl 

söylendiğiyle ilgilidir. Akılcı mesajlar daha çok ürüne ve soruna dönüktür. Tüketicinin karşılaştığı bir 

sorunu çözmeye veya kullanım yararlarını göstermeye odaklıdır. Evine dönen iş kadınının makyajını 

belirli bir temizleme sütüyle temizlemesi, çamaşır makinelerinin kirece karşı korunmasını anlatan teknik 

servis yetkililerinin mesajı, sindirimi kolaylaştıran ürünlerin uzmanlık görüşüyle sunulması bu türden 

reklâmlara örnektir Duygulara ve dolayısıyla tüketiciye seslenen mesajlarda mizah, müzik,  özlemler ve 

düşlerden yararlanılır. Hayatın zorluklarını yenen bir çizgi film kahramanı, güldürü dozu yüksek öyküler, 

çocukların rüyalarında dondurmadan veya çikolatadan yapılmış bir sarayda gezinmeleri, gerçeküstü 

spor ayakkabıları, suya yazılmış spor sahaları, bir gülümsemeyle fethedilen gönüller, bir inci kolyeye 

satın alınan çikolatalar gibi sayısız durum tüketicinin aklında yer edecek şekilde konumlandırılan 

duygu yüklü mesajlardır. 

Reklâmda kullanılan temalar aynı zamanda hitap edeceği hedef kitleyi de ayrımlamada işe 

yarar. Reklâm mesajı aşk, nefret, korku ve mizah vb. hitap etme yaklaşımlarından yararlanılarak 

hazırlanır. 

Duygusal mesajlarda mutluluk, korku, dehşet, hoşlanma, kızgınlık, ilgi çekicilik, nefret, 

mutsuzluk, şaşırma ve hayret gibi duygulara mantıksal mesajlarda bilgi verme ve karşılaştırma yapma 

olanağı sağlayan ifadelere yer verilir. 

Bilgi verici kategoride yer alan reklâmlarda, fiyat ve değer, kalite, performans, ürünün 

bileşenleri ve parçaları, bulunabilirliği, özel fiyat indirimleri, ambalaj, garanti, güven ve yenilikler 

hakkında mesajlar hazırlanır. 

Reklâmın o ana kadar hiç görülmemiş duyulmamış içerik veya biçim taşıması, algıda farklı bir 

vurgu yaratarak zihinlerde ayrı bir yere oturur. Reklâmın iletişim etkisinin güçlenmesinde orijinallik 

önemlidir. Bir mesaj diğerlerinden farklı bir stile sahipse daha kalıcı ve etkili olabilir. Bir reklâm mesajı 

hedef tüketiciye psikolojik, toplumsal ve mantıksal açıdan hitap edebilmelidir. Çünkü reklâm ya da 

diğer duyumsal etkinlikler biçiminde tüketiciye ulaşan bilgiler tüketicilerin algılarında önce duyumsal, 

sonra düşünsel alanda saklanır. 

 

1.1.2. Yaratıcı Kişiler ve Özellikleri 
 

 Reklâmın hazırlanmasıyla ilgili faaliyetleri yaratım bölümü gerçekleştirmektedir. Bu bölümde 

metin yazarları ve sanat yönetmenleri yer almaktadır. Metin yazarlarının görevi reklâm metinlerinin 

hazırlanmasıdır. Sanat yönetmenlerinin görevi ise reklâm metninin görselleştirilmesi ve grafik 

düzenlemelerin yapılmasıdır. Sanat yönetmenleri reklâm afişlerini, film senaryolarının 

storyboardlarını vb. hazırlarlar. 

 



 

12 

 
Resim 1.6: Reklâmın hazırlanmasıyla ilgili faaliyetleri yaratım bölümü gerçekleştirmektedir. 

Yaratıcı kişilerin neler yaptığı, neden bazı kişilerin bu konuda diğerlerinden daha başarılı 

olabildiği soruları insanları uzun süredir meraklandırmaktadır. 

Stainer, yaratıcı kişilerin özelliklerini şöyle sıralamaktadır: 

 

 Çabuk ve çok sayıda düşünce üretebilirler. 

 Çok değişik ve orijinal düşünceler yaratabilirler. 

 İlginç bilgiler veren değişik kaynaklara ilgi gösterirler. 

 Dünyaya bakışları görecelidir; otoriteleri dinlemezler. 

 İç dürtüleriyle hareket eder, düzensiz araştırmalar yaparlar. 

 Örnek ve deneylerden sıyrılarak özgürce akıl yürütürler. 

 Alışılmadık yaşantıları vardır. 

  

Metin yazarı grafikere, düşündüğü fikrin en iyi nasıl gösterileceğini sorar. Bu arzuyu 

grafiker kendi yorumu ile şekillendirir. Deneyimli bir metin yazarı ne söylemek istediğini bilir.  

Mesaj, temelde başlığın kuvvetini artırır. Mesajın fonksiyonu, reklâmın amacına doğru okuyucuyu ve 

izleyiciyi harekete geçirmektir. Bu da ilgi yaratarak anlaşılması kolay, inandırıcı bilgi vererek 

sağlanır.  

 

1.1.3. Reklâm Örgütlerinde Yaratıcı Bölümler 

Reklâmcılık gerek felsefesi, gerek teknik yönü, gerekse estetik kaygıları, reklâmcılığı geleceği, 

yeniliği ve yaratıcılığı aynı potada bulundurmayı gerektiren bir meslektir; reklâmcılar da farklı yaşam 

biçimlerini gösteren ve bir anlamda geleceğe yön veren kişiler olarak nitelendirilebilir. Reklâmcı 

inandırma yeteneği güçlü, görüşlerini açık bir dille anlatabilen, bunları rahatlıkla yazabilen kültür 

düzeyi yüksek bir kişidir. 

Yaratıcı bölüm, sanat yönetmeninin denetiminde olan reklâmın yaratılması ve geliştirilmesiyle 

görevli olan metin yazarları, grafikerler, fotoğrafçılar, illüstratörler ve yapımcılardan oluşur.  

 Sanat yönetmeni (art direktör): Sanat yönetmeni afişlerin tasarımını gerçekleştirmek, 

grafik çalışmaları denetlemek gibi görsel ve estetik tasarım ve uygulamalardan 

sorumludur. Film çekimlerinde görüntü ve fotoğrafların kalite ve uyumunu denetler. 

Sanat yönetmeni bazen tek başına, gerekirse ajans dışından görsel materyal satın alarak 

taslak ve uygulama yapmak durumunda kalabilir. 
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 Yaratıcı yönetmen (kreatif direktör ): David Bernstein tarafından "ekibi çekip çeviren, 

besleyen, etkili sözlerle ikna eden, esin veren ve tüm grafiker ve yazarları yönlendiren kişi" 

olarak tanımlanmıştır. Kreatif direktör, yaratıcı çalışmaların tümünde deneyimli, yöneticilik 

ve liderlik yeteneği olan, yeniliklere açık ve yaratıcı fikirleri teşvik eden, yaratıcı kadronun 

gelişmesini sağlayan kişi olarak yorumlanmaktadır. 

Doğru, mantıklı, kurallara uygun, uygulanabilir cevaplar aramanın yaratıcılığı körelteceği, 

çelişkilere ve topluma ters düşmeyi göze alarak ve yaratıcı olunduğuna inanarak, riske ve başarısızlığa 

prim vererek ve en önemlisi yeni alanlara çıkarak yaratıcılığın beslenebileceği vurgulanmaktadır. 

Yaratıcı bölümde çalışan kişilerin yaratıcı yetenekte olmaları ön koşuldur. 

 

Resim 1.7: Yaratıcı bölümde çalışan kişilerin yaratıcı yetenekte olmaları ön koşuldur. 

 

 Metin yazarı: Reklâm kavramını mesaja dönüştüren, mesajı ilgi çekici, düşünceleri akıcı 

ve çarpıcı hâle getirmeyi başaran, dile vakıf olup dil cambazlığını başlıklarla, sloganlarla 

sağlayabilen yazarlardır. Reklâm için en can alıcı işlevlerden biri metin yazarlığıdır. 
 Grafiker-ressam: Gerekli alanlarda kavramları görsel anlatıma çizim, taslak, grafik, desen 

ve renklerle kavuşturan kişilerdir. 

 Müşteri temsilcisi: Müşteri bölümünde ise müşteri hizmetlerinden sorumlu müşteri 

temsilcileri bulunur. Müşteri temsilcileri, firmayla bağlantı kuran ve ilk planlamayı yapan 

kişidir. Müşteri ilişkilerinin yönlendirilmesinde strateji planlaması için işletme ve 

pazarlama eğitiminin gereği ortaya çıkmaktadır. Müşteri temsilcileri, bu çerçevede 

müşterilerin istediği reklâm ve tanıtım bilgilerini derleyen ve bu bilgileri yaratıcı reklâm 

grubuna aktaran görevlilerdir. Ajansta reklâm veren kişi ya da kuruluşla iyi ilişkiler 

geliştiren, reklâmı yapılacak ürün ya da markanın tüm özelliklerini, dağıtım kanallarını, 

rakip ürün veya markaları inceleyen ve ajans içinde reklâm vereni temsil eden kişidir.  

Reklâm kampanyasının strateji, bütçe gibi kararlarına reklâm verenle tartışarak karara 

katılan müşteri temsilcisi, aynı zamanda ajansın kampanya görüşlerini müşteriye sunmak 

için yazı, grafik, araştırma ve yapım bölümlerinden malzeme toplar. 

Müşteri temsilcileri, yaratıcı yönetmen ve metin yazarı ile yakın ilişki içinde olmalı ve ekonomi, 

baskı teknolojisi, edebiyat, tiyatro, fotoğraf, din, eğitim, psikoloji gibi konularda bilgili, aynı zamanda 

mizah duygusuna sahip olmalıdır. 
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Reklâm ajanslarında müşterinin başvurusundan başlayarak işler belirli bir akış içinde yürütülür. 

Söz konusu akış, ajanslar arasında farklılıklar gösterebilir ancak temel olarak müşteri isteklerinin 

öğrenilmesi, müşteri temsilcisinin bilgi verici bir toplantı (brifing- brief) ile ajans yöneticilerine 

aktarması, yaratıcı ekibe bilgi aktarılması, reklâm kampanya kavramının (konsept) oluşturulması, 

yaratıcı çalışmaların sürdürülmesi, çözümün müşteri temsilcisi kanalıyla müşteriye iletilmesi ve 

onayının alınması ve uygulamaya geçilmesi şeklinde yürütülür 

Sanatçı da olsa, bilim adamı da olsa bir insan, doğanın çeşitliliği içinde 

yeni bir birlik bulduğunda yaratıcı olur. Bunu daha önce benzer olduğu 
düşünülmeyen şeyler arasında benzerlik bularak yapar. Yaratıcı zihin, 

beklenmedik benzerlikleri arayan zihindir. 

J. Bronowski 

1.1.4. Yaratıcı Çalışmalarda Hedeflerin Tayini 

Pazarlama ve haberleşme hedefleri tayin edildikten sonra bunlara en başarılı şekilde nasıl 

ulaşılabileceğini kararlaştırmak çok önemlidir. Bu sürede yaratıcı strateji çalışmasının büyük dikkatle 

yapılması şarttır. Bu safhadaki dikkat ve özen, plan ve kampanyanın doğru yolda ilerlemesini 

sağlayacaktır. Hedefin doğru saptanması ve kuvvetlerin bu yöne sevk edilmesi hayatî önem taşır. 

Örneğin bir ülkede herhangi bir yiyecek maddesinin pazarlanması sürecinde o ülkenin kültürüne, 

ulusal duygularına seslenen bir reklâm kampanyasını ele alalım. Bu şekilde özgün bir kaynaktan yola 

çıkan bir yaratıcı strateji çalışmasının başarı şansı yüksektir. 

Metin hedeflerinin analizinde genel ve özel hedeflerin ayırt edilmesi konuya yardımcı olur. 

Genel hedeflerde mal veya pazar dikkate alınmaksızın genel ilgiyi çekecek tarzda bir reklâm 

yapılmaya çalışılır. Özel hedeflerde ise belirli bir zamanda belirli bir kampanya amacı güdülür. 

1.1.4.1. Genel Hedefler 

Bütün reklâm kampanyalarında uzak yakın tüm amaçlar, satışı artırmayı amaçlar. Bununla 

beraber hiçbir reklâm tek başına satışı artırmaya yeterli değildir. Ancak diğer bütün pazarlama 

etkinlikleri de bu amaca uygun olarak yürütülürse başarıya ulaşılır. Hiçbir reklâmdan satışlarda hemen 

etkili olması beklenemez. Ayrıca reklâmın satışın artmasındaki etkinliğini ölçmek de olanaksızdır. 

Reklâmdan esas olarak beklenen, hizmet marka veya ürünün tüketici zihnine yerleşmesi ve olumlu 

izler bırakarak anımsanmasını sağlamaktır. 

Hedeflerin saptanmasındaki sorunların çoğu, uzun vadeli mi kısa vadeli mi olması gerektiğinin 

karşılaştırılmasında çıkmaktadır. Yani reklâmla malın kısa sürede satışları mı artırılacaktır, yoksa 

malın adı, yani marka insanların zihnine mi kazınacaktır? Bir reklâmın genel hedeflerinin 

sınıflandırılmasında ve basın, radyo-televizyon, sinema, ilan panosuna ne oranda yer verileceğini 

kararlaştırmada kullanılan bir diğer yol da 5 özellik sistemidir: Fikir, çarpıcılık, ilginçlik, bilgi verme, 

iticilik. İngilizce'de I harfi ile başlayan kelimelerle ifade edildiği için "5-I" sistemi denilen bu 5 özellik 

reklâmın hazırlanmasında, stratejinin saptanmasında rehberlik eder. 

 

 Fikir (Idea) 

Her reklâm, ürünü anımsatmayı amaçlar. Bu nedenle her reklâmda mutlaka bir düşünce 

bulunmalıdır. Düşünce eksikliğini örtecek bir teknik yoktur. Düşünceler çeşitli kaynaklardan doğar ve 

beslenir. İçinde bulunduğumuz toplumun sosyolojik, kültürel, ekonomik yapısı bu kaynakları belirler. 

Örneğin demokratik ve çağdaş bir ülkede yaşayan bir reklâm yazarı üretken ve yaratıcı olacaktır. 

Satışlarınızın artışını eğer bir tek reklâm cümlesinden bekliyorsanız, şansınız bu reklâmdaki düşünce 

gücüne bağlı demektir. 
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Basmakalıp sözlerle ifade edilen düşünceler, reklâmı inandırıcı olmaktan uzaklaştırır. Bu 

konuyu bir fıkra ile örnekleyecek olursak; bir sokakta üç dişçi çalışıyormuş, birincisi "Türkiye'nin en 

iyi dişçisi" diye tabela asmış, bunu gören ikinci dişçi "dünyanın en iyi dişçisi" diye bir tabela asmıştır. 

Üçüncü dişçi bunlara karşı gayet mütevazı bir şekilde "bu sokağın en iyi dişçisi" diye bir tabela ile 

yarışa son noktayı koymuş ve en çok müşteriyi toplamıştır. Çünkü diğerlerinin pek inandırıcı olmayan 

iddiaları karşısında onun iddiası daha inandırıcı gelmiştir. Reklâm iletisi bir vaat içerir. Bu vaatler 

inandırıcı, kolay kabul edilebilir, ölçülebilir şeyler olmalıdır. Fazla iddialı, süslü, inandırıcılıktan uzak 

ifadelerle yapılan reklâmların fazla başarı şansı yoktur. Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de 

fikrin reklâm hedefleriyle doğrudan doğruya ilgili olmasıdır. Tüketiciyi şatafat, eğlence, güzellik mi 

etkiler yoksa tüketici, ürünün bir sorunu nasıl çözeceğini ya da yaşamı nasıl kolaylaştıracağını sergileyen 

fikirlerle mi ilgilenir? 

 Çarpıcılık (Impact) 

Her reklâm iletisinin birinci amacı hedef kitlenin dikkatini çekmektir. Reklâm hedef kitlenin 

gözüne çarpacak güçte değilse düşündüğü iletiyi veremez. Halk reklâmları görmek için çaba 

harcamaz. "Acaba bugün ne reklâmlar var?" diye kitle iletişim araçlarını takip edenler sadece 

reklâmcılardır. Halkın reklâmlara bakışında merakı, eğilimleri, iç dürtüsü rol oynar. Sayfalarda göz 

gezdirirken, dikkati üstüne toplayan bir reklâm çarpıcı demektir. Çarpıcılık bir reklâmın "durdurma 

gücüdür".  Çarpıcılık hedeflediğimiz kitlenin reklâmla ilgilenmesini, reklâmdaki iletiye odaklanmasını 

sağlama gücüdür. 

Reklâmda durduruculuğu sağlayan unsura "stopper" denir. Bu bir başlık, bir resim, bir söz 

olduğu gibi, büyük bir beyazlık, bir siyah leke veya bir sessizlik anı da olabilir. Örneğin bir futbol 

severin ilgisi reklâma çekilmek isteniyorsa ünlü bir futbolcunun resmini reklâmda kullanmak akılcı 

olacaktır. Doğaldır ki bir reklâmın çarpıcı olması, başarılı olmasına yetmez. Sorulacak soru: "Bu 

reklâm çarpıcı mıdır?" olmamalı, "Bu reklâmda bütün çarpıcı özellikler var ama acaba itici midir?" 

olmalıdır. 

 
Resim 1.8: Her reklâm iletisinin birinci amacı hedef kitlenin dikkatini çekmektir 

 

 İlginçlik (Interest) 

Bir reklâmın dikkat çekmesi şart fakat yeterli değildir. Reklâmın diğer kısımlarındaki unsurların 

da ikna edici ve hedef kitleyi ilgilendirici olması gereklidir. Bazı mallar gerçekten ilginçtir. Yazara 

fazla görev düşmeden reklâm ilginç bir hale gelebilir. Ama bazı mallar örneğin buzdolabı, ilginçliğini 

kaybedeli yıllar olmuştur. Burada metin yazarına düşen görev tanıtılan ürünü ilginç göstermektir. 

Örneğin herhangi bir konaklama tesisinin tanıtımı sırasında, tesisin bulunduğu yörede yaşayan ve nesli 

tükenmekte olan bir hayvandan yararlanılması ilginç olacaktır. 
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 Bilgi Verme (Information) 

Yaratıcı kişiler çoğu zaman iletinin haber verme görevine fazla önem vermezler. Oysa halk, 

alacağı mal veya hizmet hakkında her şeyi bilmek istemektedir. Fazla ve ayrıntılı bilgi sıkıcı olur diye 

görünse de uygun şekilde bilgi vermenin yolları araştırılmalıdır.  Bu bilgiler derli toplu, kısa ifadelerle 

verildiği gibi bazen de resimle, grafikle verilebilir. Bir elektronik eşyanın tanıtımında cihazın 

teknolojik üstünlükleri hakkında bilgi verilmesini örnek olarak verebiliriz. 

 

Bir reklâmın bilgi verici değerini iki sorunun cevabında bulabiliriz: 

 Reklâm, mal ve sağladığı yararlar hakkında bilgi veriyor mu? 

 Bu bilgi gerçekten inandırıcı mı, yoksa yakıştırma mıdır? 

Bu sorulara olumlu cevap verebilen bir reklâm bilgi verme yönünden başarılı bir reklâm 

sayılabilir. 

 

 Güdüleme (Impulse) 

İticilik, zorlama veya olumsuz etkileme anlamında alınmamalıdır. Ancak onda olumlu yargı 

oluşturarak satın alma eylemine doğru itebilir. Bir reklâmın ligi konusunda şu soru sorulabilir: 

'"İnsanda mal alma yolunda kuvvetli bir istek uyandırıyor mu?" 

Reklâm, satışı sağlayan çeşitli unsurlardan biridir. Aynı zamanda pazarlama etkinliklerinin en 

dişlisidir. Bu yüzden reklâmın itici gücü, diğer pazarlama ve tanıtım etkinlikleriyle harmanlanmış 

onlarla kaynamıştır. Sonuç olarak reklâm ya iticidir ya da onun için harcanan para sokağa atılmıştır. 

Harekete geçirme karışık, hatta bazen ters sonuç veren bir iştir. Yaratıcı yetenek, halkı hemen hemen 

yalnızca yiyecek aldırmak için pazara gönderebilir ama buzdolabı ya da araba almak için yeterli 

değildir. 

İnsanları bir iş yaptırmaya doğru iten güç genellikle şu iki ana kuvvetten oluşur: Bunlar 

reklâmda verilenlerin tamamen doğru olduğuna inanılması ile mal ve hizmete güven duygusunun 

doğmasıdır ki tüketiciyi harekete geçiren esas güç de budur. 

1.1.4.2. Özel Hedefler 

Bu hedefler, reklâm yazarına doğru yolu gösteren işaretlerdir. Yazar, hedef belli olduktan sonra 

"Bu hedefe uygun nasıl bir reklâm yapabilirim?"diye düşünür. Taslağın çiziminde ilk adım, özel 

hedeflerimizin ne olduğuna karar vermektir. Bu hedefler: 

 Psikolojik Durum 

Tüketici kitlesindeki her ferdin psikolojik durumunun karmakarışık olduğunu kabul etmeliyiz. 

Her reklâm, alıcıda aynı psikolojik beklentiyi bırakacak şekilde planlanmalıdır. Bu nedenle bütün 

metin yazarlarının tek bir psikolojik hedefi vardır. Her reklâmda şu konuların bulunması yararlıdır: 

 Tüketiciyi, rakipleri içerisinde en fazla bu maldan yararlanacağına inandırmak 

 Tüketiciyi bu mal sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtulacağına inandırmak 

 Malı hatırlatıcı sembol ve işaretler yerleştirmek 

 Tüketicinin kolayca öğrenebileceği bir slogan bulmak 

 Malın bazı bilinçaltı istekleri karşılayacağını göstermek 
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 Hareket 

Bazı reklâmların hareket yaratması istenir. Hareket, psikolojik bir beklentinin sonucudur. 

Aşağıdaki durumlar hareketlilik gerektirir: 

 Tüketiciyi sık sık satın almaya motive etmek 

 Tüketiciyi değişik zaman ve mevsimlerde satın aldırmaya motive etmek 

 Tüketicinin bir malın yerine başka birini satın almasını sağlamak 

 Tüketicinin yeni bir malı denemesini sağlamak 

 Firma Reklâmı 

Bazı reklâmların firma için izlenimler yaratması beklenir. Eğer başlıca hedef bu ise reklâm, 

firma reklâmı olarak adlandırılır. Firma hedefleri genellikle şöyledir: 

 Firmanın halk yararına çalıştığını göstermek 

 Firmanın sahasında öncü olduğunu belirtmek 

 Firma ile alışveriş yapanların memnuniyetini belirtme 

 Pazarlama 

Bu da bir değişik sınıflandırmadır. Pazarlama hedeflerini kapsar. Bu özel hedef tayin şeklinde 

reklâmın bütün pazarlama hedeflerini amaçlayacağını düşünür. Örneğin; 

 Mal için öncelikle talep uyandırmak 

 Satıcıları bu malı satmaya yöneltmek 

 Perakendecilere, mağazalarında bu malı bulundurmak yolunda cesaret vermek 

 Yeni perakende satıcılar oluşturmak 

 

Böylece reklâm metni, dikkat ve özellikle saptanan hedeflere ulaşacak şekilde düzenlenir. 

 
1.2. Mesaj Stratejisi 

Mesaj (copy), reklâm aracıyla hedef kitleye ulaştırılması hedeflenen haber, bilgi ya da içeriktir. 

Mesaj, reklâmı yapılan mal, hizmet ya da kurumun bir ya da birden çok özellik ve niteliğini 

tanıtır. Mesajlar yazılı, sözlü ya da görüntülü olarak hazırlanabilir. Kullanılan reklâm aracına göre 

mesaj türünü saptamak gerekir. 

Kampanya uygulaması, öncelikle mesajın belirlenmesini gerektirir. Hedef kitle dikkate alınarak 

"Hangi tür mesajın verilmesi reklâmın amacına hizmet edecektir?", sorusunun cevabı aranır. Daha çok 

reklâm ajanslarında çalışan yaratıcı kadroların çalışma alanına giren metin yazarları, grafiker ve 

ressamlarla oluşturulan bu aşamada, doğru içerikli doğru mesaj bulunmaya çalışılır. 

Bundan başka reklâmda iletişim amacını gerçekleştirmek için kullanılan mesajları oluştururken 

konuşma ve yazının yanı sıra bunları destekleyen müzik, ışık, grafik vb. hareketli ya da hareketsiz 

çeşitli görsel unsurlar kullanılır. Mesaj oluşturma aşamasında reklâmın hedef aldığı tüketici kitlesinin 

doğru biçimde tanımlanması, reklâmın yaratıcılığına ait çalışmaların yeterli düzeyde, titizlikle ve 

olabildiğince özgün biçimde tasarlanması gerekmektedir. Mesajın iletilebilmesi için en uygun kitle 

iletişim araçlarının seçilmesi, bu araçlar içerisinde yine en uygun süre ve yerin belirlenmesi de önemli 

sorunlardan bazılarıdır.  
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Çünkü kaynaktan yani üreticiden çıkan mesajları bu reklâm araçları tüketici kitleye ulaştırır. 

Eğer doğru araç ve zaman seçilmez ise yapılan çalışmalar hiçbir anlam ifade etmez. Örneğin çocuklara 

yönelik yapılan bir reklâmın veya iletinin gece saat 23.00'te TV’ de yayınlanması ya da okul öncesi 

çocukları için başlatılan bir reklâm kampanyası için gazeteyi, o reklâm kampanyasının reklâm ortamı 

olarak seçmek, harcanan çabaların sonuçsuz kalmasına yetecektir. 

Reklâm iletişim amacı bilindiği gibi tarafsız bir iletişim değil, tam tersine üretici tarafından 

bilinçli olarak yönlendirilmiş, biçimlendirilmiş bir iletişimdir. Reklâmdan beklenen, gerçekleştirilmesi 

istenen başlıca amaç üreticinin pazara sunduğu ürünün satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden 

bir ürünün pazar tarafından var olan talebini artırmaktır.  

1.2.1.Mesajın Özellikleri 

Hedef kitlenin görüşleri reklâmda sunulan görüşten ne kadar farklı ise tutum değişimi de o denli 

büyük olacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus; görüş farkı arttıkça bireylerin görüş 

farkını kapatmak için daha büyük bir değişme geçirmeleri gerektiği ve gereken değişiklik arttıkça onu 

gerçekleştirmenin de daha güç olacağıdır. Böylesi bir durum da kaynağın inanılabilirliğini 

kaybetmesine ve reddedilmesine neden olabilir. Oysa orta derecedeki görüş farklılıklarında bireyler 

gerilimi kaynağı reddederek değil, tutumlarını değiştirerek gidermeye çalışırlar. O halde iletiyle 

gerçekleştirilmesi istenen tutum değişikliği, görüş farkı derecesiyle yakından ilgilidir. Görüş farkı 

derecesi aşıldığında insanlar tutumlarını değiştirmektense kaynağı reddederek içinde bulundukları 

gerilimden kurtulma yolunu daha büyük bir yüzdeyle seçeceklerdir. Orta derecedeki görüş farkında ise 

büyük çoğunlukla tutumlarında değişiklik yaparak bu gerilimden kurtulmayı tercih ederler. İletinin tek 

veya çift yönlü olması da tutum değişimini etkileyen faktörler arasındadır. Genelde çift yönlü iletinin 

daha etkili olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu durumun iyi eğitim görmüş bir kitleye hitap 

ediliyorsa geçerlilik oranı yüksek olur. Yine "eğer reklâmın muhatabı olan kitlenin markaya karşı 

olumsuz tutumu varsa özellikle olumsuz ögenin sunulması, olumlu ögenin sunumuna zemin 

hazırlayacaktır. Eğer bireyler reklâmı yapılan markaya kayıtsız ya da olumlu bir imaja sahip iseler, bu 

durumda olumlu ögenin başta verilmesi reklâmın kabul edilmesi açısından uygun olacaktır. 

 

Hangi yöntem seçilirse seçilsin, mesajlarda aranacak bazı önemli özellikleri unutmamak 

gerekir. Bu özellikler şunlardır: 

 Mesaj, reklâmı yapılan ürün ya da kurumla ve reklâm aracıyla uyumlu olmalıdır. 

 Mesaj, kısa, öz, açık, yalın ve anlaşılır olmalıdır. Tüketicinin kullandığı günlük dil 

kullanılmalıdır. Mesaj, farkı vurgulamalıdır. 

 Değişik ve ilginç olmalıdır. Tüketicinin günlük yaşamda tekrarlamaktan zevk alacağı 

sözlerden oluşmalıdır. 

 Mesaj ikna edici, inandırıcı olmalı, kolayca anımsanmalıdır. 

 Mesajın iç tutarlılığı olmalıdır. İzleyene vaatte bulunmalıdır. 

 Reklâm mesajında üstünlük sıfatları, genellemeler, alışılmış sözler ve abartmalar 

kullanılmamalıdır. 

 Mesajlar, başka kültürler için onur kırıcı olmamalıdır. 

 Mesajlar, görsel ögelerle desteklenmelidir. 

 Çevre koşullarıyla çelişmemelidir. 

 Mesajlar, gelenek ve görenekleri incitmemelidir. 

 Hedef tüketiciyi psikolojik yönden etkilemeli,  arzu edilen davranış değişikliğini 

sağlamalıdır. 

 Mala ilişkin satın alma kararı verdirmelidir. 
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Resim 1.9: Mesajlar, görsel ögelerle desteklenmelidir. 

 

Uluslararası reklâmcılıkta ise mesaj belirlenirken reklâmın başarılı olabilmesi için mesajın, 

hedef pazarın özelliklerine uygun olması gerekir. Bu yüzden, değişik ülkelerin farklı tüketici 

özelliklerine göre mesajlar oluşturulması bir yöntem olarak kabul edilir. Her ülkenin dil yapısı iyi 

analiz edilip anlaşılmış olmalıdır. Kültürel farklılıklar ve dil engelleri ortaya çıktığında sorunu 

çözmek oldukça güçleşmektedir. Ancak bu yöntemin getireceği maliyetler de yüksek olacaktır. 

Diğer bir yöntem ise standart mesajların oluşturulduğu ve kullanıldığı yöntemdir. Bu yöntemde 

"dünyadaki tüm tüketicilerin ihtiyaç ve arzuları benzerdir" görüşü egemendir. Standart biçimde 

hazırlanan evrensel mesaj tüm dünyada tüketicilerine gönderilir. En önemli üstünlüğü maliyetlerde 

sağladığı avantajdır. Bunun yanında mesajın çevirisi konusu önemle dikkate alınmalıdır. Bu konuda 

uzmanlaşmış kuruluşların hizmetlerinden yararlanmak en akılcı yoldur. Çünkü çeviride yapılan hatalar 

çok büyük başarısızlıklara neden olabilmektedir. Örneğin, “nova” İngilizcede "parlak yıldız" 

anlamına gelirken, Güney Amerika'da "nova" “gitmeyen” anlamına gelmektedir. Bunun da bir ürün 

için ne kadar kötü çağrışım yapabileceğini deneyimler göstermiştir. 

1.2.2. Reklâm Mesajı Seçmede Kullanılan Yöntemler 

Reklâm mesajını seçerken belirli yöntemlerden yararlanılır. Bu yöntemler eski ve klasik 

olmalarına rağmen günümüzde geçerliliğini korumaktadır. 

Yöntemleri şöylece sıralayabiliriz: 

1.2.2.1. Muayene Yöntemi 

Malın üzerinde konuşulacak noktaların olup olmadığını belirlemek için hem işletme hem de reklâm 

ajansı malı yakından inceler. Burada araştırmadan çok değerlendirme kullanılır. 

1.2.2.2. Sınama - Yanılma Yöntemi 

Önce bir mesaj denenir, daha sonra da diğerleri denenir. Denemeler en uygun mesaj bulunana 

kadar devam eder. Maliyeti yüksektir. 
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1.2.2.3. Psikolojik Araştırmaya Başvurma 

Bu yöntem psikolojik araştırmaya dayanır. Örneğin yiyecek reklâmları açlık güdüsü için tatmin 

sunacak şekilde düzenlenir. Otomobil reklâmları, sosyal itibar ve toplumda kabul görme gibi psikolojik 

gereksinimlerin tatminine çaba gösterir.  

1.2.2.4.Fikir Kaynaklarına Başvurma 

Tüketicilerin arzu ettiklerini ve etmediklerini gösteren işletme kayıtları da yararlı bir fikir 

deposudur. Diğer mesaj kaynakları ise tüketici ile yakın ilişki içinde olan satış elemanları ile aracı 

işletmelerdir. 

1.2.2.5.Bilgi Dosyası Yöntemi 

Reklâm ajansları, genellikle, rakiplerin reklâmlarını ve ikame mallarının reklâmlarını özel 

dosyalarda muhafaza ederler. Mesaj geliştirirken bunlar arasında başarılı olan fikirlerden yararlanırlar. 

Ülkemizde en çok başvurulan yöntemlerden birisidir 

1.2.3. Etkili Reklâm Stratejisi ve Satış Mesajları 

“
Bir reklâmı sıradanlıktan kurtarabilecek tek şey, yaratıcılıktır." Reklâm ajansı yöneticileri, 

çalışanların daha yaratıcı olmaları arzusunu kimbilir kaç kez dile getirmişlerdir.  

Yaratıcılık ve etkileyicilik arasında bağlantı kurmayı istersek, bir sorunla karşı karşıya kalırız. 

Bu sorun, yaratıcılığın her zaman etkileyiciliği ardından getirmemesidir. Hâlbuki reklâm veren açısından 

asıl önemli olan etkileyiciliktir. Elbette, ilgi çekici bir reklâm hazırlamak yanlış değil hatta çok önemli 

ve gereklidir. Fakat reklâmın var oluş nedeni, reklâm verenin satış ve kâr hedeflerini karşılamak 

olduğundan, reklâmı hazırlarken bu unsurları vurgulayacak mesajlar üretmeniz gerekir. Bu doğrultuda 

hazırladığınız reklâmda neyi söylediğiniz, nasıl söylediğinizden daha önemlidir. Bir reklâmın en can 

alıcı noktası, tüketicinin kazancının anlatıldığı bölümlerdir. 

Disiplinli bir reklâm stratejisi, başarılı reklâmcılığın ön koşuludur. Bu strateji sayesinde ürün, 

rakipler ve tüketici çözümlenir ve kâra ulaşmanın yolları değerlendirilir. Bu doğrultuda strateji bir 

rehber, bir yol haritasıdır. Düşünen, düşleyen, yaratabilen hiç kimse bu türden bir yardımı geri 

çevirmez. Çünkü bu strateji doğrultusunda yapılan ürün, pazar ve tüketici değerlendirmeleri, yaratıcı 

uygulamayı daha verimli kılar. Aslında strateji ne kadar iyi örülmüş ve kapsamlı olursa yaratıcı kişi o 

denli rahat eder. 

 

 
Resim 1.10:

  
Bir reklâmı sıradanlıktan kurtarabilecek tek şey, yaratıcılıktır. 
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Yaratıcı kişi, bu kapsamlılık sayesinde güçlükleri ve ikilemleri aşar. Önseziler ve düşler yerine, 

belirli bilgi ve yönlendirmelere dayanır. Reklâm stratejisi, tanıtılan ürün veya hizmetin yararlarını ileten 

satış mesajının biçimlendirilmesidir. Strateji, ürün ya da hizmet hakkında ne söylediğinizdir. Reklâm 

stratejisi, kitle iletişim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanır. Reklâm uygulaması ise reklâm 

stratejisinin hedef pazara sunulan fiziksel biçimidir. Bu biçim, çeşitli sanatların, resimlerin, sözcüklerin, 

müzik ve ses efektlerinin yardımıyla oluşturulur. Uygulama, söylemek istediğinizi hedef kitleye nasıl 

söylediğinizdir. 

Etkili reklâm stratejileri ve satış mesajları geliştirmenin üç temel kuralı vardır. Bunlar tanıtılmak 

istenen her ürün, hizmet veya kişi için geçerlidir. 

Kural I: Reklâm, alıcının bakış açısına göre hazırlanmalıdır. Bu şu demektir: Reklâm stratejilerini ve 

bunların uygulanışını belirleyen reklâm verenin istekleri değil, müşterilerin duymak / görmek istedikleri 

olmalıdır.  

Kural II: Reklâmcılık, satış mesajları yollamaktır. Mesaj yerine ulaştığında, alıcıyı satın almaya 

teşvik edemiyorsa ne kadar ilginç ve eğlendirici bir şekilde yollanırsa yollansın, sonuç başarısız demektir. 

Reklâm her şeyden önce inandırıcı olmalıdır. Bu cümle bir satış mesajının temel öncülüdür. Alıcı, 

sadece mesajı gönderen değil, kendisi de kâra geçtiği zaman ikna olur. 

Kural III: Müşteri, malı nitelikleri için değil yararı için satın alır. Alıcının ilgisini ürüne çeken özel-

lik, o ürünün sunduğu yarardır. Bu yararı meydana getiren özelliklere ise ürünün nitelikleri denilir. 

Tüketiciler ürünün yararlarıyla ilgilenirler. Ürünün nitelikleri ve yararları arasındaki uzaklık, etkili 

reklâm stratejilerinin oluşturulmasının anahtarıdır.  

Tam anlamıyla yeni bir reklâm, alıcıları satın almaya teşvik edemeyebilir. Bu yüzden yaratıcılık, 

tanıtılan ürün ya da hizmetin yararlarını yeni, benzersiz veya daha etkileyici bir şekilde sergilemeyi 

araştırmalıdır. Amaç satış mesajlarını daha eğlenceli bir biçimde değil, daha etkili bir biçimde sunmak 

olmalıdır. Etkili reklâm stratejileri oluşturmak ve değerlendirmek için reklâmcılığın temellerini bilmek 

gerekir. Örneğin reklâmcılığın tüm pazarlama planlarına neden ve nasıl uyduğunu bilmek gerekir. Eğer 

reklâmcılık satış mesajları göndermekse insanların nasıl iletişim kurduğunu bilmek gerekir. Ayrıca 

tüketicilerin satın almaya nasıl karar verdiklerini ve onlara ulaşmak için dili nasıl kullanmak 

gerektiğini bilmek gerekir.  

Strateji, reklâm veren ve ajans çalışanlarının kılavuzu, yaratıcı kişinin bilgi deposu olacaktır. 

Yaratıcı kişiye ürünün ne olduğunu, tüketiciler ve rakiplerin kim olduğunu, müşteriye hangi rekabetçi 

yararın sunulacağını ve bu yararın nelerle destekleneceğini hep strateji söyler. 

1.2.4. Mesajın Tüketiciler Üzerindeki Etkisi  

 

Reklâmı da bir iletişim süreci olarak kabul ettiğimize göre her reklâmın ve reklâm 

kampanyasının bir mesajı yani reklâm verenden (kaynak), hedef tüketiciye (alıcı) doğru akış yönü olan 

bir iletiler serisine sahip olduğunu kolayca söylemek mümkündür. Ancak bir kampanya sırasında 

yaratıcı çalışmaların temeli olan mesajı belirlemek ve oluşturmak oldukça güç ve titizlik isteyen bir 

iştir. Çünkü bir reklâm kampanyası, belirli bir süresi, bütçesi olan ve belirli amaçları gerçekleştirmeye 

yönelik olarak yapılan bir çalışmadır. Dolayısıyla sınırlı süre ve bütçe dâhilinde belirlenen amaçları 

gerçekleştirmeye yardımcı olacak mesajları dikkatle oluşturmak gerekir. Her şeyden önce bir mesajda 

olması gereken temel özellikler; fikir, çarpıcılık, ilginçlik, bilgi verme ve çekicilik olarak sıralanabilir. 

Mesaj, mutlaka bir fikir taşımalıdır. Taşıdığı bu fikri çarpıcı, ilginç, özgün bir biçimde hedefe 

ulaştırabilmeli, dolayısıyla hedef kitlenin gün boyunca muhatap olduğu yüzlerce mesaj arasından 

sıyrılabilmeli, hedef kitle tarafından algılanıp değerlendirilmeye layık bulunmalıdır. Bunun yanı sıra 

bilgi verici bir niteliğe sahip olmalı, içerisinde tüketiciye cazip gelecek ögeler bulundurmalıdır.  
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Her reklâm mesajının temel amacı öncelikle hedef kitlenin dikkatini çekmektir. Aksi takdirde 

reklâm, hedef kitlesine haber iletebilme şansını kaybeder. Bu bağlamda dikkat çeken ve çektiği dikkati 

sürdürebilen mesajların özelliklerini genel olarak ; 

 

 Tüketicinin kalıcı ilgilerine veya o sıralarda önem taşıyan ilgilerine yönelen mesajlar, 

 Tüketicinin daha önceden oluşmuş tavır ve fikirlerini destekleyen, onaylayan mesajlar, 

 Tüketicinin ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik olarak hazırlanmış mesajlar, 

 Tüketici dikkatinde doğal iniş çıkışlara olanak verecek şekilde düzenlenmiş mesajlar 

biçiminde sıralamak mümkündür. 

 

Reklâm mesajının bünyesinde barındırması gerekli en önemli özelliklerden birinin de çarpıcılık 

olduğunu belirtmiştik. Ancak tekrar altını çizmek gerekir ki çarpıcılık, bir reklâmın "durdurma gücü" 

dür. Reklâmda durduruculuğu sağlayan elemana “stopper" denilmektedir. Bu bir başlık, bir resim, bir 

ses olduğu gibi büyük bir beyazlık, bir siyah leke ya da sessizlik anı da olabilir. Çarpıcılık dolayısıyla 

tüketicinin reklâmı izlemeye mesajın geri kalanını almaya devam etmesi sağlandıktan sonra mesajın 

devamında tüketicinin yapması beklenen davranış önerilir. 

Aşağıdaki koşullarda, bir reklâm mesajı, tüketici tavırlarla ve fikirlerini oluşturmada daha 

etkilidir. 

 Mesaj tek yanlıysa ve tüketici 

 Mesajda savunulan tavrı onaylıyorsa, 

 Yeterince eğitim görmemiş biriyse, 

 Daha sonra karşı görüşlerle karşılaşmayacaksa, 

 Mesaj iki yanlıysa ve tüketici 

 Mesajda savunulan tavrı baştan onaylamıyorsa, 

 İyi eğitim görmüş biriyse, 

 Daha sonra karşı görüşlerle karşılaşacaksa, 

 Mesaj, ürüne az ilgi duyan tüketiciler karşısında en önemli satıcı fikri başta 

kullanılıyorsa, 

 Mesaj, ürüne ilgi duyan kişiler karşısında en önemli satıcı fikri sonda kullanıyorsa, 

 Mesaj tartışmalı, ilginç ve tanınmış ürünler söz konusu olduğunda olumlu görüşü 

başta öne sürüyorsa, 

 Mesaj, ilginç olmayan ya da pek tanınmayan ürünlerde olumlu görüşü sonda 

iletiyorsa, 

 Mesaj, önce bir ihtiyaç uyandırıp sonra ürünü bu ihtiyacı gideren bir şey olarak 

sunuyorsa, 

 Doğru hareket yolunu gösterip önererek bir sonuç çıkıyorsa, 

 Tüketicinin sevdiklerini tehdit eden çok güvenilir bir kaynağın öne sürdüğü ve 

tüketicinin aşina olmadığı konularla ilgili ya da kendilerine güven duyulan kişilere 

yönelmiş tehlikeleri kullanıyorsa, 

 Mesaj, hedef kitleyi reklâma aktif olarak katıyorsa, 
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 Ürünün tanımlanmasında duygusal bir dil kullanılıyorsa, 

 Ürünle gözde fikirler arasında bir bağ kuruluyorsa, 

 Saldırgan duygular uyandırdıktan sonra ürünün bunları ortadan kaldıran etkileri 

konusunda önerilerde bulunuyorsa, 

 Arzulanan düşünce ya da duygularla ürün arasında bir bağ kuruluyorsa, 

 Ürünün anlamını zenginleştirmek için sözsüz haberleşme yollarını harekete geçiren 

sözsüz işaretlere/araçlara başvuruyorsa yani mesaj yukarıda belirtilen hususlara 

dikkat edilerek düzenlenmiş ve alıcının rahat deşifre edebileceği biçimde 

kodlanmış ise tüketicinin tutum ve düşüncelerini etkileyebilir ya da yönlendirebilir. 

 

Reklâm metninin genel amaçları, ilk anda tüketicinin ilgisini çekmek, haber vermek, bilgi 

sunmak ya da ikna etmek ve ürünün satın alınmasını sağlamaktır. Burada iletişim ve satış etkisinin 

yüksek olması hedeflenmektedir. Ancak yine de reklâm mesajı, pazarlama sorunlarının çözümüne 

olumlu katkıda bulunamıyorsa bazı strateji hatalarının yapıldığı düşünülmelidir. 

Bu hatalar içinde şu durumlar yer alabilir  

 Reklâm mesajlarında tüketicinin duymak istediği yerine, reklâm verenin duymak 

istediklerine yer vermek, 

 Abartılı ve inanılmaz iddialarla tüketiciyi satın alma konusunda kuşkuya düşürmek, 

yapay heyecan ve ilgiler göstererek gerçekten uzaklaşmak, 

 Yaratıcı ekibin kendilerini tatmin etmeye yönelik, sanat ağırlıklı ancak işlevsel 

olmayan tema ve işleyişlere yönelmesi, 

 Konu veya işleyişte tekrar ve taklit, 

 Yoğun ve vurgulu görsel ve işitsel objelerle dolu reklâmlarla tüketiciyi yıldırmak. 

Bu türden hataların gerçekleşmemesi için reklâm sorumluları mesajın iletişim etkisini ölçmek 

üzere formal olarak pretestlere başvurur ya da informel yoldan yakın çevresi ve meslektaşlarıyla görüş 

alışverişinde bulunarak mesajın beklenen düzeyde etkisini ve algılanma biçimini öğrenmeye çalışırlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Sınıfta arkadaşlarınızla bir grup oluşturarak hayali bir ürün, hizmet yada kurum belirleyiniz. 

Belirlediğiniz alanla ilgili ürünün,hizmetin yada kurumun özelliklerini ,amacını ve hedef kitlesini 

belirleyiniz. . Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Reklâm mesajı hazırlanacak hedef 

kitleyi belirleyiniz. 

 

 Ekip çalışması yapınız. İletişim 

sürecini etkili bir biçimde kullanınız. 

Reklâmda mesajın özellikleri 

konusunu tekrar gözden geçiriniz. 

Araştırmacı olunuz. Toplumun tüketim 

eğilimlerini gözlemleyiniz.  

 Reklâm mesajı seçmede kullanılan 

yöntemleri belirleyiniz. 

 

 Reklâm mesajı seçmede kullanılan 

yöntemler ile ilgili bölümü tekrar 

gözden geçiriniz. 

 

 Reklâm mesajı hazırlanırken dikkat 

edilecek noktaları gözden geçiriniz. 

 

 Seçtiğiniz reklâm konusuyla ilgili 

yazılı basında yer almış reklâm 

mesajlarını inceleyiniz. Araştırmacı 

olunuz. Dikkatli olunuz. 

 

 Hedef kitleye uygun mesajı 

oluşturunuz. 

 

 Yaratıcı olunuz. Takım çalışması 

ruhuna uygun ve disiplinli olunuz. 

Edindiğiniz bilgileri dosyalayarak 

sınıftaki arkadaşlarınıza ve 

öğretmeninize sunum yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyebilmeniz için sorular verilmiştir. 

Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı kişilerin özelliklerinden değildir? 

A) Çabuk ve çok sayıda düşünce üretebilirler. 

B) Çok değişik ve orijinal düşünceler ortaya koyabilirler. 

C) İlginç bilgiler veren değişik kaynaklara ilgi gösterirler. 

D) Dünyaya bakışları aynıdır; otoriteleri dinlerler. 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi afişlerin tasarımını gerçekleştirmek, grafik çalışmaları denetlemek gibi 

görsel ve estetik tasarım ve uygulamalardan sorumlu kişidir? 

A) Sanat yönetmeni 

B) Metin yazarı 

C) Grafiker-ressam 

D) Müşteri temsilcisi 

 

3.  Reklâm ajanslarında reklâm kavramını mesaja dönüştüren, mesajı ilgi çekici, düşünceleri 
akıcı ve çarpıcı hale getirmekle sorumlu olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müşteri temsilcisi 

B) Metin yazarı 

C) Medya yöneticisi 

D) Ajans müdürü 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı çalışmalardaki genel hedeflerdendir? 

A) Psikolojik durum 

B) Çarpıcılık 

C) Hareket 

D) Pazarlama 

 

5. Reklâm ajansları reklâm mesajı seçerken en çok ……….  yönteminden yararlanırlar." 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Bilgi dosyası 

B) Psikolojik araştırma 

C) Sınama-yanılma 

D) Fikir kaynağına başvurma 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümleler için (D) , yanlış cümleler için 

(Y) ibaresi koyunuz. 

 

(  )6. Kampanya oluşum sürecinde belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi yaratıcı çalışmaların 

başarısına doğrudan bağlıdır. 

 

(  )7.  Duygusal yaklaşımlı mesajlar tüketicinin karşılaştığı bir sorunu çözmeye veya kullanım 

yararlarını göstermeye odaklıdır. 

(  )8.  Mesaj, önce bir ihtiyaç uyandırıp sonra ürünü bu ihtiyacı gideren bir şey olarak 

sunuyorsa, tüketicinin tutum ve düşüncelerini etkileyebilir ya da yönlendirebilir. 

 

(  )9. Kampanyaların düzenlenmesinde reklâmcıların bakış açıları ve değerlendirmeleri de en az 

reklâm verenlerin amaç ve beklentileri kadar önem taşır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki 

öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 
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B. UYGULAMALI TEST 

 
Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizi “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun 

olan kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz. Eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sınıfta bir grup oluşturdunuz mu?   

2. Reklâm mesajı hazırlanacak hedef kitleyi belirlediniz mi?   

3. Reklâm mesajı seçmede kullanılan yöntemleri belirlediniz mi?   

4. Reklâm mesajı hazırlanırken dikkat edilecek noktaları gözden 

geçirdiniz mi? 
  

5. Seçtiğiniz reklâm konusuyla ilgili yazılı basında yer almış reklâm 

mesajlarını incelediniz mi? 
  

6. Hedef kitleye uygun mesajı oluşturdunuz mu?   

7. Edindiğiniz bilgileri dosyalayarak sınıftaki arkadaşlarınıza ve 

öğretmeninize sunum yaptınız mı? 
  

 

 

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  
 

 

Bu faaliyet sonunda reklâm metni yazma sürecine katılabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Reklâm metni nasıl yazılır, araştırınız? 

 

2. REKLÂM METNİ VE ÖZELLİKLERİ 
Reklâm metni her şeyden önce, titiz ve yorucu bir çalışma sonucunda belirlenen "reklâm 

fikrinin" sözcüklerle, görüntülerle (ya da her ikisiyle birlikte) anlatılmasıdır. Etkili reklâm metninin 

yaratılması, teknik ve yaratıcı sürece ilişkin bilgi ve beceriyi gerekli kılar. Fakat bunların yanı sıra 

reklâmı yapılacak ürün ya da hizmetin, hedef tüketici kitleyi ve reklâm mesajını söz konusu kitleye 

iletilecek reklâm araçlarını çok iyi bir şekilde tanınmasını da zorunlu kılar. 

Anlaşılacağı gibi reklâm metni, bir çırpıda yazılan çarpıcı bir cümleden ya da cümlelerden çok 

daha farklı bir şeydir. Reklâm metni, göz ya da kulağa hitap etmenin dışında bir işlev görmelidir. 

Reklâm metni hedef tüketicilerin aklına ve duygularına yönelmeli, inandırıcı ve çekici olmalı, hedef 

tüketicileri satın alma eylemine yönelterek reklâmı yapılan mal ya da hizmetin satılmasını 

sağlamalıdır. 

Metin yazarı bir gazetecinin, bir roman ya da öykü yazarının ve bir mağazada çalışan satış 

elemanın özelliklerini kendinde birleştiren bir iletişim uzmanıdır. Çünkü reklâm yazarı bir gazetecinin, 

haber kaynağını bulma ve haberi oluşturacak tüm ayrıntıları araştırma ve tüm bu bilgileri ilgi çekici bir 

şekilde anlatma yeteneğine ve becerisine sahip olmalıdır. Diğer yandan bir edebiyat ustası gibi duygu 

ve düşüncelerini, yaratıcı bir süreç sonucunda çarpıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmesi için 

teknik bilgi ve yeteneğin de olmalıdır. Bir satış elemanı gibi de satacağı mal ya da hizmetin 

özelliklerini çok iyi araştırma ve bunları satın alıcıların özelliklerini dikkate alarak cazip bir şekle 

dönüştürerek iletme becerisi ve yeteneğine de sahip olmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2  
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Reklâm metni, hedef tüketicilerin aklına ve duygularına yönelmeli, inandırıcı ve çekici 

olmalıdır. 

 

2.1. Reklâm Metni Türleri 
 

Basılı reklâm araçları için yazılan reklâm metinleri, yaklaşımları açısından temel olarak üç 

kategoride toplanabilir. Bu yaklaşımlar aynı zamanda reklâm metninin türünü de belirleyecektir. Bu 

nedenle basılı reklâm metinlerinin üzerine kuruldukları bu yaklaşımları metin türleri olarak kabul 

etmek de mümkündür. 

 Olaylara Dayanan, Direkt ya da Mantıki Yaklaşım 

Bu yaklaşım reklâma konu olan ürün, hizmet ya da fikirler ile satış noktaları, faydalar ve vaatler 

arasında direkt ve mantıki bir ilişki kuran, bunu da birtakım olaylar ve bilgilerle açıklayan bir üsluba 

dayanır. Doğrudan satış yaklaşımı da denilebilecek bu yaklaşımda, metin güçlü ve tek bir ürün yararı 

üzerinde yoğunlaşır. Metinde vurgulanan bu ürün yararı, çeşitli rasyonel bilgiler ve kanıtlarla 

desteklenerek tüketici ihtiyaçları ile ilişkilendirilir. Yine metinde sıklıkla ürün ya da hizmetin sunduğu 

tüketici yararını kanıtlayan örnek olaylara veya pretestlere yer verilir. Son olarak tüketiciye söz 

konusu ürün ya da hizmeti satın alması için doğrudan çağrılar yapılır. 

 

 Hikâye Edici, Anlatıcı Yaklaşım 

Bu yaklaşımla oluşturulan reklâm metinlerinde tüketici/hedef kitle için bir hikâye oluşturulur. 

Bu hikâyenin içinde kişiler, olaylar, sorunlar vardır. Son aşamada ise çözümler ile ürün ya da hizmet 

arasında bağlantı kurulur. Softsell ya da dolaylı anlatım da denilen bu yaklaşımda doğrudan satış 

çağası yapılmaz, tüketiciye sorunlarla çözüm ve önerileri gösterilir. Unutulmaması gereken nokta, 

anlatılan hikâyenin reklâmın hedef kitleye uygun olması ve bu kitlenin ilgisini çekebilmesidir. 
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 Yansıtıcı ya da Duygusal Yaklaşım 

Bu yaklaşımla oluşturulan metinlerde kurmaca olarak yaratılan olaylar ve karakterlerin yer 

aldığı öyküler vardır. Tüketiciyi/hedef kitleyi duygusal olarak etkileyerek ve tüketicinin reklâmdaki bu 

karakterlerle özdeşleşmesini sağlayarak söz konusu ürün ya da hizmete karşı talep oluşturulması 

yoluna gidilir. Projeksiyon ya da yansıtma yaklaşımı da denilen bu yaklaşımda temel amaç duygusal 

güdülere seslenmek ve böylelikle tüketiciyi söz konusu mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmektir. 

Bunu gerçekleştirmek için de tüketicinin kendi durumuna ve konumuna da yansıtabileceği kurmaca 

olaylar ve kişiler kullanılır. 

Metinler, konusuna ve amacına göre sınıflara ayrılır. Yazar ele aldığı konuya ve ulaşmak 

istediği hedefe göre bu şekillerden birini tercih eder. Eğer yazar, konuyu gülünç yönleriyle aktararak 

tüketicide sempati yaratmayı amaçlıyorsa reklâm metnini de gülmece ögelerini kullanarak yazacaktır.  

Yeni bir ürünü tanıtacak bir yazar ise bilgi sunumuna olanak veren anlatıma, konuşmaya dayalı bir 

metni tercih edecektir.  

Reklâm metinleri değişik şekillerde olabilir. Metinlerin sınıflandırılması için herhangi bir 

standart yoktur. 

Bir sınıflamaya göre reklâm metni beşe ayrılır: 

 

2.1.1. Mükâfatlandırıcı Reklâm Metni 

Bu tür metin, malın nasıl yapıldığını, ne sağlayacağını ve malı satın alacak tüketicilerin bundan 

ne fayda sağlayacağını açıklar, iddiada bulunur, menfaatler sunar ve bunları laboratuvar testleri, 

garantiler ve diğer ispat araçlarıyla destekler. Özellikle malın özellikli rekabet üstünlüğü olduğu 

yerlerde etkin bir şekilde kullanılır. 

2.1.2. Mizah Şeklinde Reklâm Metni 

Bazı reklâmlar temelde mizaha dayanır. Bazı metinler, içerdikleri espri ve mizah gücüyle hedef 

kitleyi etkiler. Ayrıca mizahtan basit bir hikâyenin anlatımında da yararlanılır. Ancak bazı mallarda ve 

bazı durumlarda (örneğin ciddi hastalık) mizahın kesinlikle kullanılmaması gerekir.  

Reklâmlarda mizah kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken, mizahın yalnızca zekî 

görünmek için kullanılmamasıdır. Eğer mizah satış hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırıyor, malın 

tanıtımına katkıda bulunuyorsa başvurulmalıdır. 

 

 

 Mizah kullanmada dikkat edilecek noktalar vardır: 

 Mizah pahalı mallardan çok, ucuz mallarda başarılı olmaktadır. 

 Mizah eski bir öyküyü günümüze uyarlamak için etkin bir yöntemdir.                                  

 Mizah en basit öyküyü bile unutulmaz kılabilir. 

 Mizah yeni bir mal veya hizmetin tanıtımında eski yöntemi gülünç hâle getirmesi 

açısından uygun bir yöntem olabilir. 

 

2.1.3. Tasvir Edici Reklâm Metni 

Reklâm metni, mal veya hizmet ile bunların özelliklerini tasvir edebilir. Metnin tümünde özel 

bilgi verilmiş olabilir. Amaç, malın gerçek imajını yaratmak için yeterli tasviri yapmaktır. 
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2.1.4. Diyalog Şeklinde Reklâm Metni 

Diyalog iyi yazıldığında ilgi çekici ve ikna edicidir. Zayıf diyaloglar etkisizdir. Doğal olmayan 

diyaloglar da ikna edici değildir. Diyaloglar doğal düzenlenirse inandırıcı bir etki bırakabilir. Reklâm 

yazarı bu tür metin hazırlarken bir senaryo yazarı gibi düşünmelidir. Cansız, yapay konuşmalar sıkıcı 

ve inandırıcılıktan uzaktır. 

 

2.1.5. Hikâye Şeklinde Reklâm Metni 

Bu tür reklâm metni ya kısa hikâye şeklinde ya da karikatür şeklindedir. Genellikle hikaye 

anlatma tekniği kullanılır. Belli bir çözümü keşfeder, mutlu son vardır ve okuyucuya doğrudan öneride 

bulunur. Bu reklâm metni televizyon ve basın reklâmlarında kullanılmaktadır.  

İnsanlar genellikle hikâye dinlemekten hoşlanır.  Reklâm metinlerinde kullanılan şekiller kısa 

hikâyeler, açıklamalı resimler ve karikatür bantlarıdır. Dikkat edilecek şey, hikâyenin herkesin ilgisini 

çekecek konuda olmasıdır. 

 

2.1.6. Sebep Gösteren Metin 

Malın sağladığı kolaylık ve imkânların anlatılmasını kolaylaştırır.  Yüzyılımızın ilk yarısında 

reklâmcı Claude Hopkins tarafından sık sık başvurulan bir yöntemdir. Hopkins, halka neden 

göstermenin satışı artıracağına inanıyordu. Hazırlamış olduğu bir fasulye reklâmı bu tarza güzel bir 

örnektir. Hopkins, evde pişen fasulyelerin lezzetli olmamasının ve çabuk pişmemesinin nedenlerini 

açıklıyor ve daha sonra da kendi fasulyelerinin neden lezzetli olduğunu ve çabuk piştiğinin 

gerekçelerini açıklayarak savunuyordu. 

Günümüzde de iyi bir metin, malın veya hizmetin özelliklerini ve sağladığı yararları 

açıklamakla işe başlamakta, sonra da bunun nedenini ortaya koymaktadır. 

 

2.1.7. Tanıklı Metin  

Metinde tanınmış bir kişinin mal hakkındaki düşünceleri bilinçli kullanılırsa ilginç ve inandırıcı 

olabilir. Halk genellikle ünlü bir sanatçının şampuanıyla saçlarını yıkayınca kendi saçlarının da onunki 

kadar güzel olacağına inanır. Burada dikkat edilecek konu, reklâma çıkacak kişinin gerçekten popüler 

ve sevilen bir kişi olmasıdır. 

Şüphesiz ki yukarıdaki reklâm metni sınıflaması dışında da sınıflamalar vardır. Bir başka 

sınıflandırma da kullanılan medyaya göredir. Televizyon, radyo ve ticari dergi gibi belirli medyaların 

reklâm metinleri farklıdır ve yazımlarında belirli ilkelerin dikkate alınması gerekir. 

Diğer sınıflamalar; 

 Medyaya Göre 

Metinlerin bir diğer sınıflandırma yöntemi de yayınlandığı iletişim aracına göre olandır. 

Radyoda yapılan bir reklâmda tek aracımız ses olduğundan reklâm metni; müzik, efekt ve insan 

sesinin etkili bir bileşiminden oluşmalıdır. Diğer yandan televizyon ve sinemalarda yer alan 

reklâmlarda görsellik ön planda olup ses ikinci planda kalmaktadır. Televizyon metni, film metni, 

radyo metni, iş dergisi, mektup, broşür veya gazete metni gibi. 
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 Hedeflere Göre         

Hedeflere göre de bir sınıflandırma yapılabilir. Halkla ilişkiler metni, mesleki ilân metni, firma 

veya mal reklâmı metni vb. 

 

2.2. Reklâm Metninin Yapısı 

Bir reklâm metninde bulunması gereken bölümler şöyle sıralanabilir: 

 Başlık 

 Alt başlık 

 Ara metin 

 İsim ve adres slogan 

 Resim altları 

 Logo 

 

Resim 2.4: Bir reklâm metni örneği 

 

Reklâm metni, görselliği yüksek bir çalışma olacaksa reklâm metniyle resimler, çerçeveler, 

semboller, yazı karakteri ve puntoları hatta radyo ve televizyon için ses ve müzik unsurlarıyla birlikte 

düşünülmelidir. Mesajın etkili olması için boyut, renk, ses, görüntü, resim gibi farklı grafik ögeler 

açısından beklenen etkinin gerçekleşme derecesi mesaj ölçümleriyle önceden denenmelidir. 

Reklâm metni yazımında başarı için herhangi bir formül yoktur. Bununla beraber reklâmın en 

azından malın veya malı üreten işletmenin ismine ilişkin bilgi sağlamış olması gerekir. 

Deneyimli bir metin yazarı çoğu kez, metin yazmaya başlamadan önce ne söylemek istediğini 

bilir, amaçlarını belirler ve çeşitli başlıkları ve görüntüleri dener. Başlıkların en iyisini seçtiği ve 

reklâmın neye benzeyeceğine karar verdiği zaman, metin yazmaya hazır demektir. 

Bir reklâm metni giriş paragrafı, iç paragraflar ve kapanış cümlesinden oluşur. Giriş paragrafı, 

başlıkta ve alt başlıkta sunulan fikri geliştirir. Bu paragrafın, okuyucudaki okuma ilgisini mal ilgisine 

çevirmesi gerekir. Okuyucunun ilgisini çekerek mala ilişkin iddiaları ve mal yararlarını sunmaya 

çalışır, iç paragraflar reklâm mesajını geliştirir aynı zamanda söz verilen mal yararları ve bunun ispatı 

konusuyla da ilgilidir. İspat birçok reklâm türünde gereklidir.  
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Çeşitli ispat tiplerine malın özelliği, başarısı, araştırma kuruluşlarınca, tüketici örgütlerince ve 

reklâmcı tarafından yapılan testler, malın pazardaki durumu ve görüntüler örnek olarak verilebilir. 

Başarılı bir reklâm metni, hedef kitleyi harekete geçmeye davet etmelidir. Bu da ancak kapanış 

cümlesiyle yapılır. 

İyi bir reklâm metni hazırlayabilmek için aşağıdaki mantıksal sıra izlenir : 

 Tüketici problemi veya arzusu teşhis edilir.  Bu teşhis dikkati çekmek amacıyla genellikle 

başlıkta yapılır. 

 Problem veya arzuya en iyi çözüm olarak reklâmı yapılan mal önerilir. 

 Malın rekabet üstünlükleri ayrıntılı ve cezbedici ifadelerle açıklanır. 

 Malda sözü edilen üstünlüklerin varlığı ispatlanır. 

 Tüketicinin harekete geçmesi istenir. Malı nerede ve hangi fiyatta bulacağı bildirilir. 

Reklâm, temelde bir satış düşüncesinin hedef kitleye iletilmesidir. Başarısı büyük ölçüde 

iletilmek istenen düşüncenin güçlü olmasına bağlıdır. Her reklâm, tüketiciye reklâm yapılan mal ya da 

hizmeti kullandığında ihtiyaçlarını gidereceğine ilişkin bir vaatte bulunur. Hedef tüketicilerin reklâmı 

yapılan mal ya da hizmeti satın almasını ister. Bu nedenle çok basit bir reklâm metni bile temel iki 

ögeden oluşur. Bu ögelerden ilki tüketiciyi ilgilendiren söz konusu mal ya da hizmetin vaadi, diğeri ise 

reklâm vereni ilgilendiren mal ya da hizmetin satılmasıdır. Bu iki öge arasındaki ilişki birkaç sözcükle 

anlatılabiliyorsa metinde daha fazla bir şey söylemeye gerek kalmaz. Ancak hedef tüketicilerin mal ya 

da hizmeti satın almaya karar vermeden önce, daha fazla bilgilendirilmeye gereksinimi olacağı 

durumlar olabilir. Bu durumda tüketici, mal ya da hizmetin ileri sürülen vaatlerin reklâm metninde yer 

almasını isteyebilir. 

Buna göre reklâm metninin yapısının şu elemanlardan oluştuğu söylenebilir: 

 Başlık 

 Geliştirme ve ayrıntılar 

 Kanıtlar ya da teminatlar 

 Kapatış 

 

2.2.1. Başlık 

Başlık, gazete ve dergi gibi basılı reklâm araçlarında reklâmın diğer reklâmlardan ve yazılardan 

sıyrılarak dikkat çekmesi büyük önem taşır. Reklâm metninin başlığı, kişiyi sanki kalabalık yerde adı 

söylenmiş gibi yakalayıp durdurmalıdır. Fotoğraf, illüstrasyon gibi görsel ögelerle ilişkilendirilmiş 

başlıklar okuyucuların daha çok ilgisini çekmektedir. Bununla birlikte başlıklar çok çeşitli biçimlerde 

düzenlenebilir. Söz gelimi bir başlığın ille de çok büyük harflerle dizilerek reklâmda geniş yer 

kaplaması gerekmeyebilir. Reklâmın amaçlarına uygun düşmesi durumunda daha küçük harflerle 

dizilmiş, az yer kaplayan başlıklar da kullanılabilir. 

 

2.2.2. Geliştirme ve Ayrıntılar 

Metnin başlığındaki düşünceyi açma, geliştirme görevini metnin ilk cümlesi ya da paragrafı 

üstlenebilir. Burada, tüketici vaadini destekleyen özellikler ve ayrıntılar verilmeye çalışılır. Başka 

deyişle reklâmın temel satış mesajı, çarpıcı ve yalın bir biçimde açıklanır. 
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2.2.3. Kanıtlar ya da Teminatlar 

 

Reklâm verenin kendi mal ya da hizmeti hakkında tarafsız olması beklenemez. Söyleyeceği her 

şeye, tüketici, "Ya, öyle mi?" sorusunu yöneltebilir. İddia edilen vaadin gerçekliğine ilişkin en iyi 

teminat mal ya da hizmetin kendisidir. Bununla birlikte tüketicilerin gerek duyacağı teminatın 

büyüklüğü söz konusu mal ya da hizmetin fiyatına ve kullanımının içerdiği riske bağlı olarak artar ya 

da azalır. Reklâm verenin metinde gösterebileceği kanıtlar ya da teminatlara örnek olarak şunlar 

gösterilebilir: 

 

 Ürün veya hizmetin üretim ya da kullanımına ilişkin test sonuçları 

 Ürünü ya da hizmeti kullanmış ve memnun kalmış kişilerin tanıklıkları 

 Ürünün kalitesini onaylayan standart belgeleri vb. 

 

2.2.4. Kapatış 

 

Reklâm metninin kapatış bölümü, hedef tüketicilerin reklâma konu olan mal ya da hizmeti satın 

almalarını haklı gösterecek şekilde düzenlenir. Başka deyişle burada tüketicinin mal ya da hizmetin 

satın almasını engelleyen herhangi bir kuşkusunu giderip tüketicilerin satın alma eylemine 

geçmelerinin sağlanmasına çalışılır. 

Genellikle reklâm metinlerinin kapatış bölümlerinden sonra, kampanya sloganı ile reklâmı 

yapılan mal ya da hizmetin markasına yer verilir. 

 

2.3. Reklâm Metninde Bulunması Gereken Özellikler  

 

Basılı reklâmlarda başlık ile hedef kitlenin dikkati çekildikten ve gerekiyorsa da alt başlık ile 

metne geçiş sağlandıktan sonra sıra, okuyucuya/hedef kitleye iletilecek mesajların, bilgilerin 

aktarılacağı, hedef kitleye o mal ya da hizmetin tüketilmesi için nedenlerin açıklanacağı bölüm olan 

reklâmın metin kısmına gelir. 

Reklâm metinleri genelde okuyuculara sıkıcı gelen ve sıklıkla okumaktan kaçındıkları 
bölümlerdir. Ancak dikkatli ve ustalıkla yazılmış reklâm metinlerinin tüketici üzerinde belli bir ikna 
gücüne sahip olduğu da yine bilinen bir gerçektir. Reklâm metin yazarının öncelikle göz önünde 
bulundurması gereken nokta; her reklâm aracı için aynı tarzda metin yazılamayacağı yani her reklâm 
aracının kendi yapısından kaynaklanan birtakım özellikleri gereği, metinlerin yapılarında da 
farklılıklar olacağıdır. Örneğin radyo için yazılacak reklâmın metni ile basılı reklâm araçları için 
yazılacak reklâm metninin yapıları doğal olarak birbirinden farklı olacaktır. Çünkü ilkinde metin 
öncelikle kulağa yönelik yazılırken, ikincisinde göze yönelik yazılmak zorundadır. 

Basılı reklâm araçlarında yayınlanacak bir reklâmın metninin hazırlanması, gerçek anlamda 

profesyonellik ve yaratıcılık gerektiren bir iştir. Öncelikle metnin bünyesinde taşıdığı ritme dikkat 

etmek gerekir. Çünkü metnin ritmi, onun tüketici tarafından kolaylıkla okunmasına ve belki de hedef 

kitlenin söz konusu ürün ya da hizmeti satın almaya ikna edilmesinde bile önemli rol oynamaktadır. 

Metnin okuyucu/hedef kitle tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek bir dil yapısında olması, okuyucuya 

ilginç ve samimi gelecek bir üslupla önerileri, vaatleri, bilgileri sunması gerekir. Kullanılan dilin, 

karşıdaki kişiyle konuşur gibi olması ancak aynı zamanda gerçekçi, doğal ve sanki tatlı bir 

diyalogmuşçasına sürmesi de metnin başarısını etkileyen en önemli unsurlardandır. 
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Resim 2.5: Basılı reklâm araçlarında yayınlanacak bir reklâmın metninin hazırlanması, gerçek anlamda 

profesyonellik ve yaratıcılık gerektiren bir iştir. 

 

Kısa metinlerin okuyucu üzerinde etkili oldukları ve okuyucuyu sıkmadan amaca ulaştıkları 

hakkında yaygın bir inanış vardır. Ancak metnin gereğinden daha kısa olması okuyucunun ilgisini 

çekmeye, onu ikna etmeye ve ürün ya da hizmet hakkında olumlu izlenimler edinmesine engel olabilir. 

Şayet metin ilginç, orijinal ve tatmin edici ise ne kadar uzun olursa olsun hedef kitle tarafından 

okunacaktır.  

Bilindiği gibi reklâm metni, reklâmı yapılan mal ya da hizmetin tüketicilerce satın alınmasını 

sağlayacak biçimde çeşitli semboller aracılığıyla düzenlenerek oluşturulur.  

Reklâmlar da aynı insanlar gibi, kendilerine özgü ve birbirlerinden apayrı kişiliklere sahiptir. 

Bir reklâmı diğerinden farklı kılan, söylenenlerin “nasıl” söylendiğini ilgilendiren anlatım 

özelliklerine “üslup” denmektedir. Reklâm metininde üslubu oluşturan ögeler arasında şunlar 

sıralanabilir: 

 İnandırıcılık, gerçeklik 

 Kolay okunabilme 

 Yalınlık, basitlik 

 İnsanları ilgilendirme 

İyi bir reklâm metni üslubu, kim, ne, nerede, niçin, nasıl gibi noktalarda açık, kesin yanıtlar 

içerir. Metin yazımında kullanılan klişeleşmiş sözcüklerin, kalıplaşmış tamlamaların, aşınmış sıfatların 

reklâmın etkinliğini azalttığı bilinmektedir. Metin yazarı, yazısında kullanacağı sözcüklerin 

anlamlarına dikkat ettiği kadar, yan ya da ikinci anlamlarına, dolaylı çağrışımlarına, olumsuz 

benzeşme ya da özdeşleşmelerine de dikkat etmek zorundadır. 

İyi bir metinde, gereksiz hiçbir paragraf, paragraflarda gereksiz hiçbir cümle, cümlelerde 

gereksiz hiçbir sözcük bulunmaz. Bu konuda ünlü reklâmcı Bili Bernbach metin yazarlarına şunları 

öğütlüyor: 

"Yazdığınız her şey, sayfanın üzerine konan her şey, yani her sözcük, her grafik simge, her 

gölge, iletmek istediğiniz mesaja katkıda bulunduğu için reklâmınızda bulunmalıdır." 
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Bir reklâm metninde bulunması gereken asgari özellikler şunlardır:   

 

2.3.1. Metnin İlginç Olması 

İlginçlik, reklâm metninde ilk cümlede veya paragrafta başlar, ilk paragrafta ilgi uyandıracak 

kelimeler kullanılır. Güncel bir konuda yeni bilgiler verilerek ilgi artırılır. Böylece okuyucuda merak 

yaratılır ve metnin tamamının okunması sağlanır. 

 Cümle yapısı: Aktif cümleler kullanılmalıdır. Örneğin "%25 tasarruf edilir." yerine "%25 

tasarruf edersiniz." Gibi. Pasif ögeler en az indirilmelidir ki ilginç ve kışkırtıcı olabilsin. 

 Farklılık: Reklâm metinlerinde kalıplaşmış cümle yapıları elbette kullanılır fakat reklâm 

yazarı, daha önce denenmemiş olası anlatım biçimlerini de kullanmak zorundadır. 

 

2.3.2. Metnin Özelliğinin Olması 

Metinde özel kelime veya cümlelerin kullanılması güçlü imaj yaratır, hatırlamayı koylaştırır. 

Örneğin "İstanbul'dan Bay Halil Çetinkaya X marka  yeni otomobilinde  1 litre benzinle 19.8 km  

yapıyor." demek "X marka otomobil ekonomiktir." demekten çok daha etkilidir. 

Yöresel reklâmlar ulusal reklâmlardan daha çok ilgi çekerler. Çünkü yöresel bir reklâm malın 

nereden alınabileceğini ve fiyatının ne olacağını söyler. 

Bazen yer, malın tüm özelliklerinin sıralanmasına olanak vermez. Böyle durumlarda reklâm 

mesajı malın bir özelliği üzerinde durur. Bazen de hedef tüketici kitlesi, metnin ne kadar özel olacağını 

belirler. Örneğin doktor ve eczacılara yönelik bir mal reklâmında halkın anlamakta zorluk çekeceği ifade 

ve kavramlar kullanılabilir.  

 

2.3.3. Metnin Basit Olması 

Reklâm metninde dinleyen ve izleyenlerin anlam veremeyecekleri ifadeleri kullanmaktan 

kaçınmalıdır. Bu nedenle uzun ve karmaşık cümleler ve çift anlamlı kelimeler kullanılmamalıdır. Metin 

yazarları, dinleyen veya gören kişilerin anlam veremeyeceği deyim ve kelimelerden kaçınmalıdır. 

Metin yazarı kültürlü fakat seslendiği kesimin kültürüne inebilecek, onlar gibi düşünüp yazabilecek 

yetenekte olmalıdır. Çünkü yapılan araştırmalar okuyucu ve izleyicilerin bir şeyi anlamak için çaba 

göstermeyi arzu etmediklerini ortaya çıkarmıştır. Birçok fikrin metin içinde sunulması tüketicinin 

gereksiz zihnî bir çaba göstermesine neden olabilir.  Reklâm yazarı canlı, kesin ifadeli ve kolay 

algılanabilen sözcükler seçmeli ve bunları okuyucunun hatırlayabileceği bir üslupta hazırlamalıdır. 

Gerçekçi metinler hayal gücünü sınırlar ve genellikle etkisiz donuk ifade sergiler. 

 

2.3.4. Metnin Derli Toplu Olması 

Basitlik ve derli topluluk çoğu kez birlikte gider. Bununla beraber, hedefi doğrudan doğruya 

gösteren ve halkın tercih edeceği türdeki metinler derli toplu sayılır. Zaman değerlidir ve metin 

yazarının bunu boşu boşuna harcamaya hakkı yoktur. Bir fikrin nasıl derli toplu ifade edildiğini X 

marka soğuk algınlığı ilacının reklâm metninde görmek mümkündür  
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Resim 2.6: Derli toplu olmak metni anlaşılır kılar 

 

"Diğer ağrı kesici ilaçlarda bulunmayan bir formüle sahip olan Extra  X en güçlü ağrı kesicidir... 

• XX’ den iki kat güçlüdür. 

• Özel formülü sayesinde mideyi korur. Z ve Y bu kadar güçlü değildir. Ağrı kesici Ekstra 

X marka ilacı deneyin."  

Derli toplu olmak metni anlaşılır kılar. Bu tip metinler hedefi doğrudan doğruya gösterir. Böyle 

kesin, yalın, derli toplu metinler halkın da hoşuna gider. Üstelik reklâm veren de süreye ve reklâm için 

ayrılan yerin büyüklüğüne göre para ödemektedir. Dolayısıyla gereksiz harcamaya karşıdır. Metin 

yazarının da böyle yapması uygundur. 

 

2.3.5. Metnin İnandırıcı Olması 

Okuyucunun, reklâm mesajında söylenene inanması önemlidir. Aksi halde mesaj boşa 

harcanmış olur. Metne inandırıcılık katmak için çeşitli yollar vardır. Bunlardan birincisi, kendine çok 

güvenmekten kaçınmaktır. Örneğin "Bir defa bu sabunu kullanın, bir daha başka sabun 

kullanmayacaksınız." şeklindeki metinde inandırıcılık yoktur. İkincisi, araştırma sonuçlarını ileri 

sürerek inandırıcılığı sağlamaktır. İnandırıcılıkta işletmenin şöhreti ve marka da önemli bir etkendir. 

Ayrıca metin yazarının inandırıcılık konusundaki hisleri ve bazen müşteri de işletmenin pazarlama planını 

değiştirmesine neden olabilmektedir. 

Araştırmalar halkın, nedenleriyle önüne sürülen iddialara inandığını ortaya koymaktadır. Eğer 

malın nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını, nasıl kullanıldığını açıkça anlatabilirseniz inanılır bir reklâm 

yapmış ve malı tam olarak tanıtmış olursunuz. 

Metin yazarının tecrübesi ve duyguları inandırıcılığın önemini gerektiriyorsa bazen pazarlama 

planı bile değişebilir. Yine bilinmektedir ki firmanın veya malın olumlu şöhreti reklâmın inanılır 

olmasında önemli bir etkendir. Şöhrete duyulan saygı reklâm çalışmalarında da olumlu sonuçlar 

alınmasını sağlar. 
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2.3.6. Kullanılan Dilin Uygun Olması 

Reklâm metninin hedefi, amaçtır. Amacın gerçekleşmesine yardımcı olan kelime ve ifadeler 

metne dâhil edilir, ilgisiz olanlar ayıklanır. 

Gallup - Robinson adlı araştırma kuruluşunun yaptığı bir araştırmaya göre, iyi bir iletişim için 

reklâm kokan bir dil kullanılmalıdır. Reklâm kokan kelimelere örnek olarak "testlere göre en iyisi", 

"mükemmel", "fevkalade" ve "şaşılacak etkinlikte" kelimeleri verilebilir. 

Reklâm metni yazarken dilin akıcı olmasını sağlamak için aşağıdaki önerileri dikkate almak 

gerekir; 

 Mümkün olduğu kadar kısa cümleler kullanınız. Fakat fikrinizi daha iyi ifade ediyorsa uzun 

bir cümleyi de atmayınız. 

 Hareketli fiiller, sıfatlar ve cümleler kullanınız. 

 Arkadaşlarınıza mal ve hizmetlerinizi tanıtıyormuşçasına günlük lisanınızı kullanınız 

 Cümle ve paragraflar arasındaki geçişler akıcı olmalıdır. Metin ani değişimler içermemeli 

ve kolay algılanabilmelidir. 

Metinde kullanılacak sözcükler özenle seçilmelidir. Hedef kitlenin kullandığı sözcüklerin 

dışında sözcükler kullanılmalıdır. 

 

2.3.7. Metnin İkna Edici Olması 

Hedef tüketicilerin reklâm mesajından otomatik olarak etkilenmeleri beklenemez, ikna 

edilmeleri gerekir.  

 

 

İkna için aşağıdaki ifadeler kullanılabilir; 

"Gecikmeyin, bugün harekete geçin." 

"X marka otomobil satın almak için en yakın satıcımızın ismini öğrenmek istiyorsanız, bize 

yazınız." 

Olumsuz düşüncelerden kaçınmalıdır. "Bu sabun sert değildir." yerine "Bu sabun yumuşaktır." 

demek tercih edilmelidir. Hedef kitlenin duygularına seslenerek onları etkilemelidir  

 

2.3.8. Metnin Uzunluğu 

Bir dereceye kadar doğru olmakla beraber fazla kısalık, okuyucunun ilgisini çekmeye, onu 

inandırmaya ve mal hakkında olumlu izlenimler edinmesine engel olabilir. Yazar metni en kısa nasıl 

yazabileceğini değil, bütün anlatılması gerekenleri en kısa yoldan nasıl kaleme alacağını düşünmelidir. 

Eğer bir insanı binlerce sözcükle anlatılabilecek özellikleri ve yararlarını saymakla 

inandırabileceğimizi düşünüyorsak bunu kısa bir metinle başaramayız. Bazen resim, metnin uzun bir 

parçasının yerini tutabilir. Resim kullanarak metni kısaltmak mümkün olabilir. Metnin uzunluğu hedef 

kitlenin konuyla ilgisi, anlayışı ve kavrayışı ile de yakından ilintilidir. Sonuç olarak metin, anlatılması 

gerekenleri en kısa yoldan verecek uzunlukta olmalıdır.  

Kısa reklâm metinlerinin okuyucu üzerinde daha etkin olduğu hakkında reklâmcılıkta yerleşmiş 

bir inanç vardır. Bu bir dereceye kadar doğrudur. Ancak bu inanca körü körüne saplanmak da doğru 

değildir. Metnin etkisi kısaldıkça artmaktadır. Fakat posta yoluyla gönderilen metinler ve basılı 

medyada kullanılan metinlerin uzun ve fazlasıyla bilgilendirici olması önemlidir. 
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Özetle etkili bir reklâm metninin bünyesinde bulundurması gereken özellikleri; 

 Gerçekçilik ve inanılabilirlik, 

 Basitlik, yalınlık ve insan ilgilerine hitap edebilmek, 

 Klişelerden ve üstünlük taslamalardan uzak temiz bir dile sahip olmak, 

 Göstergelerinin ve yan anlamların özenle kullanılmış ve yerleştirilmiş olması,  

 Kullanılan her sözcüğün, reklâmın belirlenmiş amacına ve metnin kendi amacına hizmet 

etmesi, kısaca metnin kendisine yük olacak sözcüklerden arındırılmış olması, 

 Reklâm fikrinin özgün, yaratıcı bir biçimde işlenmiş olması, 

 Kampanya için seçilmiş yaratıcı strateji üzerinde yapılandırılmış olması şeklinde 

sıralamak mümkündür. 

 

2.4. Reklâm Metni Yazarken Dikkat Edilecek Unsurlar 

Bir metin yazarının, metnini yazmak üzere daktilosunun tuşlarına basmadan önce üzerinde 

düşüneceği, çalışacağı ya da geçmesi gereken bazı aşamalar vardır. Beş başlık altında 

toplayabileceğimiz bu aşamalar reklâm metni stratejisinin özünü oluşturur. Bu stratejiye 

dayandırılmadan yazılacak bir reklâm metninin başarılı olması beklenemez. Söz konusu bu beş temel 

nokta, şu soru başlıkları altında toplanarak açıklanabilir. 

 Reklâm verenin kimliği, imajı, pazardaki durumu nedir? 

 Reklâmı yapılacak ürün, hizmet ya da fikrin satıcı özellikleri nelerdir? 

 Hedef tüketiciler kimlerdir? 

 Reklâm amaçları nelerdir? 

 Kullanılması düşünülen reklâm araçları ve özellikleri nelerdir? 

 

Reklâm metni yazmak için eksiksiz bilgi üstüne, doğru kurulmuş bir düşünceyi etkili bir reklâm 

mesajına dönüştürerek hedef kitleye iletmek için bazı teknikleri öğrenmeyi ve kullanmayı bilmek 

gerekir. Söz konusu tekniklerden yararlanarak yepyeni bir bileşime varmak reklâmcılığın yaratıcılık 

boyutunu oluşturur. Yaratıcılık, reklâmda temel unsurdur. Reklâm ajansları arasındaki farklılık büyük 

ölçüde ajansların yaratıcı güçlerinden kaynaklanır. Büyük ölçüde sanattan yararlanmakla birlikte, 

amacı sadece reklâma konu olan mal, hizmet ya da fikri satmak olan reklâm, bir sanat etkinliği 

olarak değerlendirilemez. Söz gelişi yazar ya da şair öyküsünü, romanını, şiirini başkalarının isteği 

üzerine değil, kendisi için yazar. Oysa reklâm yazarı, metnini yazarken en azından hedef kitleyi göz 

önünde tutmak zorundadır. Bu nedenle reklâm metninde, reklâm yazarının kişiliği yoğun olarak 

görünmezken, bir romancının yapıtı tümüyle yazarının kişiliğini yansıtır. 

Reklâmda yaratıcılık konusunda, ünlü reklâmcı David Ogılvy düşüncesini şöyle açıklamaktadır: 

"Reklâmcılığın bir eğlence sanayisi faaliyeti ya da sanat biçimi değil, bir bilgi iletim aracı olduğu 

düşüncesindeyim. Reklâm metni yazarken sizlerin benim ne kadar yaratıcı olduğumu söylemeniz için 

yazıyorum. Reklâm metnini, reklâmı ilginç bulup satın almanız için yazıyorum." 

Metin yazarı işe başlamadan önce hedefini saptar. Reklâm için önüne getirilen çeşitli başlık ve 

resimleri inceler. Reklâm metnini son aşamada kaleme alan metin yazarıdır. Ancak metnin 

hazırlanmasında sanat direktörü, fotoğrafçı, kameraman, ressam vb. yardımcı olurlar. Reklâm metni 

yazarı işte bu saydığımız ekibin önüne getirdiği tüm dokümanları dikkatle inceledikten sonra, 

seçtiklerini önüne alıp onu tamamlayacak metni yazmak üzere çalışmalarına başlar.  
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Başlık, metin, resim, amblem, slogan gibi unsurların reklâmın neresinde, ne büyüklükte 

kullanılacağı da reklâmın etkinliği açısından çok önemlidir. Sayfa şekli ve düzenine ilişkin bu 

çalışmalar reklâmın etkinliğini sürdürdüğü kadar metin yazarına, reklâm sanatçılarına ve baskı işlerini 

yapacak teknisyenlere de yol gösterir, örnek olur. Yani sayfa şekli ve düzeni bir anlamda ajansın sanat 

ve uygulama bölümlerinde çalışan kişilere rehberlik eder. Birçok reklâm yöneticisi metin 

yazarlığından yetişmiştir, fırsat buldukça  metin çalışmalarına tekrar katılır. 

Metnin asıl görevi, reklâmın başarısı için söylenmesi gereken her şeyi okuyucunun canını 

sıkmadan göz önüne sermesidir. Metin genellikle, 

 İlgi çekmeye çalışır. 

 Gerekli tüm bilgileri anlaşılır ve inanılır bir dille anlatır. 

 Alıcıyı, malı aratma ve aldırmaya yöneltir. 

 

Özet olarak ilgi çekme, haber verme ve güdüleme görevlerini yerine getirir. Başlık ve resim 

aralık kapıdır. Okuyucu onu açınca içeride metni yani söylemek istediklerini görecektir.  

Reklâm metni hangi reklâm aracı için olursa olsun bu aşamaya gelinceye dek belirlenmiş olan 

reklâm fikri/reklâm mesajının sözel, işitsel ve görsel malzemeler kullanmak suretiyle hedef kitleye 

anlatılması, aktarılmasıdır. O halde öncelikle reklâm metninin amaçları da genelde pazarlama ve 

özelde de söz konusu reklâm kampanyasının amaçlarına hizmet edecek ve bunlarla bir bütünlük arz 

edecek şekilde belirlenmelidir. Bu bağlamda reklâm metninden beklenen bazı amaçlar şu şekilde 

açıklanabilir: 

 Reklâma konu olan nesnenin imajını geliştirmek 

 Ürünün rakip ürünler karşısındaki fiyat ve kalite üstünlüklerini anlatmak 

 Ürünün temel satış vaadini anlatmak 

 Ürünün nasıl kullanılacağını anlatmak 

 Ürünün temel satış vaadini destekleyen yan vaatleri anlatmak 

 Ürünün temel satış vaadi ve yan vaatlerinin kanıtlarını açıklamak  

 

Bunun yanı sıra metni yazmaya başlamadan önce kampanyanın genel çerçevesinin ve 

stratejisinin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Yine metin yazarının cevap araması gereken ve 

bulduğu bu cevapları, metni yazarken değerlendirmesi gereken bazı sorular vardır: Hedef tüketici 

kimdir ve ihtiyaçları nelerdir? Ürün ya da hizmetin hangi özellikleri bu ihtiyaçlara cevap vermektedir? 

Ürünün pazardaki konumu nedir? Ürün için ne gibi bir kimlik ya da imaj yaratmaya karar verilmiştir? 

Genelde reklâm metni neler söyleyecek? İşte, bu tür sorulara verilecek yanıtlar reklâmı yazarken, 

metin yazarına rehberlik edecektir  

Araştırmacı Alfred Politz reklâm metninin özelliklerini şöyle sıralamaktadır: 

"Reklâm metni bilhassa markaya alışkanlığı temin amacıyla hazırlanmalıdır. Metin, istek ve 

arzuyu kamçılamalıdır, inandırıcı olmalıdır. Metin, markanın diğerlerine tercihini sağlamalıdır. 

Reklâmın geliştirilmesinde metnin ustalıkla, zekice ve yaratıcı gücün bütün imkânlarından 

yararlanarak hazırlanması şarttır."  
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Bunun yanı sıra metnin slogan, başlık gibi reklâmın diğer ögeleri ile uyumlu olması, sıkıcı bir 

dilden ve klişeleşmiş sözcük ile ifadelerden arındırılmış olması da gerekir. Yine metnin gerçekçi 

olması, içinde yer alan göstergelerin hedef kitle tarafından istenilen şekilde algılanabilmesini 

sağlayacak biçimde verilmesi, bünyesinde hedef kitleye ait kültürel, sosyolojik motifler taşıması da 

gerekmektedir. 

Reklâm metninin yazımı, sadece radyo, televizyon ve basılı reklâm medyaları için reklâm mesajının 

yazılmasını değil, aynı zamanda reklâm mesajı için fikirlerin üretilmesini ifade eder. Reklâm, temelde 

bir fikrin ifadesidir. Başarısı, ifade edilmek istenen fikrin güçlülüğüne bağlıdır. Reklâmın mesajı kelime 

ve resim olarak ne kadar iyi düzenlenmiş olursa olsun, satış fikri zayıfsa mesajın güçlü olması 

beklenemez. Onun için metin yazarının metni yazmadan önce düşünmesi gerekir. Çünkü metin yazımı 

yaratıcı bir süreçtir. Psikologlara göre metin yazarı zekî, deneyimli, estetik açıdan duyarlı, esnek, bağımsız 

düşünen ve sorunlara çözüm bulmaya istekli kişi olmalıdır. 

 

“Asla kendi ailenizin okumasını istemeyeceğiniz bir reklâm yazmayın!” 

David Ogilvy. 

 

Reklâm metni yazmadan önce metin yazarı aşağıdaki etkenleri dikkate alır: 

 

2.4.1. İşletmenin Reklâm Amaçları 

İşletmenin reklâm amacının satışları artırmak olduğu söylenebilir. Ancak reklâm amacının 

böyle geniş alınması metin yazarı için anlamsız olabilir. Satışa etki eden diğer etkenlerle birlikte 

reklâmın oynayacağı rolün belirlenmesinde başarısızlığa düşülebilir. Belirli pazar alanlarında ve 

bölümlerinde satış ve kâr amaçlarının belirlenmesi reklâm planlaması için temeldir. Ancak bunlar 

reklâm amaçları olarak değil, pazarlama amaçları olarak dizayn edilir. Pazarlama amaçları belirlendiği 

zaman reklâma verilecek iletişim görevinin de tanımlanması gerekli olur. Bu iletişim görevleri, medya 

ve mesaj amaçları olarak daha ayrıntılı ifade de edilebilir. Mesajın amacı açıkça belirlendiği zaman 

reklâm metni kolaylıkla hazırlanabilir. 

 

 

Resim 2.7: Pazarlama amaçları belirlendiği zaman reklâma verilecek iletişim görevinin de tanımlanması 

gerekli olur. 



 

42 

 

2.4.2. Hedef Tüketicinin Demografik, Psikolojik, Sosyolojik ve Coğrafik Özellikleri 

Metin yazarı daima reklâm metninin hitap edeceği hedef tüketicileri düşünmelidir. Bir yorumcu 

olarak başarısı, hedef tüketicilerin dilini konuşma becerisine bağlıdır. Metin yazarı tüketicilerin yaş, 

cinsiyet, meslek, gelir, eğitim gibi demografik; inanç, alışkanlık, güdü, kişilik gibi psikolojik; sosyal rol, 

statü, referans grup ve yaşam biçimi gibi sosyolojik ve din, iklim, yöresel adet ve yerleşim yeri gibi 

coğrafik özelliklerine ilişkin bilgi toplar. Bunlar içinde çoğu kez psikolojik bilginin toplanması güçtür. 

Bu durumda metin yazarı fikir yürüterek ve varsayımlarda bulunarak boşluğu doldurmaya çalışır. Reklâm 

metnini hazırlamaya başlamadan önce metin yazarının hedef tüketicilerden bazılarıyla görüşmesi de 

yararlı olur. 

 

2.4.3. Malın Üstünlükleri, Rekabet Yapısı ve Rakip Malların Durumu 

Tüketici malın gereksinim giderici özelliklerini reklâmda görmek ve duymak ister. Malın 

büyüklüğü, yapısı, ağırlığı, rengi, fiyatı ve kredi koşulları reklâmda yer almalıdır. Bazı metin yazarları,  

belirli türdeki bir bilginin reklâm metninde yer almasının potansiyel müşterilerin maldan korkmasına 

sebep olabileceğine inanır. Bu nedenle de fiyatı çoğu kez metne sokmazlar. 

 

2.4.4. Reklâmın Yer Alacağı Reklâm Medyası Hakkında Bilgi 

Medyanın ulaşacağı hedef tüketici kitlesinin ve medya özelliklerinin bilinmesi metin hazırlığı 

için gereklidir. 

 

2.4.5. Sanat Çalışması ve Prodüksiyon Teknikleri 

Reklâm mesajının etkinliği, mesajın takdimine göre değişir. Eğer sanat çalışması zayıf, 

prodüksiyon teknikleri de yetersiz ise çok etkili bir metin bile başarı sağlamayacaktır. Bazen fikir 

sadece kelimelerle ifade edilemez. Mesajın etkinliği için artistik beceri de gerekli olabilir. 

 

2.4.6. Reklâm Sürecindeki Basamaklar 

Metin yazarı daha önce de belirttiğimiz gibi reklâm yoluyla ikna sürecinin de farkında olmalıdır. 

Reklâm sürecindeki basamaklar "AIDA Teorisi" olarak adlandırılır. Bu teoriye göre reklâm mesajının 

iletilmesinde dört basamak vardır. Metin yazarının etkili reklâm metni yazabilmesi için bu iletişim 

özelliklerini dikkate alması gerekmektedir. 

Formülde iyi bir reklâm metninde aşağıdaki dört basmağın bulunmasının gerektiği öne 

sürülmektedir: 

 Dikkat (Attention): Reklâm metni, hedef kitlenin dikkatini çekecek tarzda 

düzenlenmelidir. 

 İlgi çekme ve vuruculuk (Interest - Impact): Reklâm metni, hedef kitlenin ilgisini 

çekecek nitelikte olmalıdır. 

 İstek uyandırma (Desire): Reklâm metni, hedef kitlede ürünü satın alma isteği 

yaratmalıdır. 

 Harekete teşvik (Action): Reklâm metninin asıl hedefi, hedef kitlenin ürünü tüketmeye 

yönelmesini sağlamaktır. 
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Modelin dikkat aşamasında, hedef kitlenin dikkatinin reklâmımıza çekilmesi amaçlanmaktadır. 

Söz gelimi bir gazetede yayınlanan reklâmın gazetede yer alan haberler ve diğer reklâmlar arasından 

sıyrılarak okuyucunun dikkatini çekecek özelliğe sahip olması gerekir. 

 

İlgi aşamasında ise hedef kitlenin reklâmla ilgilenmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Burada, 

ürünün temel satış vaadi açık ve ilginç bir biçimde verilerek hedef kitlenin mesajı anlaması 

gerekmektedir. Bir başka deyişle metin, ürünün temel satış vaadinin hedef kitlenin ihtiyacını 

karşılayabilir olduğunu inandırıcı bir şekilde göstermelidir. 

 

Arzu aşamasında ise hedef kitlenin, reklâmı yapılan ürün ya da hizmetin satın alınmasının kendi 

yararına olacağına inandırılarak bu yönde bir arzu duymasını sağlamak amaçlanır. 

 

İstek uyandırma aşamasında ise reklâm metninin, hedef kitlenin fiziki, zihinsel ya da duygusal 

tepkiyi göstermesi hedeflenir. Başka bir deyişle hedef kitlenin, söz konusu ürün ya da hizmeti satın 

almak için eyleme geçmesi amaçlanır. 

 

Bu aşamaların tümünün reklâm metninde aynı anda bulunması çoğu zaman gerekmeyebilir. 

Reklâm metninin amaçlarına göre bazı aşamalar özellikle atlanabilir. Ayrıca, bu aşamaları bir reklâm 

metninde kesin sınırlarla birbirinden ayırmak da pek kolay olmayabilir. Fakat usta metin yazarları, bu 

aşamaları dikkate alarak metinlerini yazmaya çalışırlar. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Bir önceki öğrenme faaliyetinde yaptığınız çalışmayı genişletiniz Bir grup oluşturunuz. Mesaj 

oluşturduğunuz hayali ürünün, hizmetin ya da kurumun özelliklerini, amacını ve hedef kitlesini göz 

önünde bulundurarak metin yazma çalışması yapınız.  Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hedef kitle için belirlenen mesajın 

metin türünü seçiniz. 

 

 Ekip çalışması yapınız. İletişim sürecini 

etkili bir biçimde kullanınız. Reklâmda 

metin yazımı ile ilgili bölümü tekrar 

gözden geçiriniz. Bu çalışmayla ilgili 

değişik türde reklâm metinlerini sınıfa 

getirip grup arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

Araştırmacı olunuz. 

 Metinde olması gereken özelliklere 

dikkat ediniz. 

 

 Reklâm ajanslarının metin yazımıyla 

ilgili çalışmalarını araştırıp inceleyiniz. 

Yaratıcı kişilerin görüşlerini alıp 

değerlendiriniz. Konuyla ilgili bölümü 

tekrar gözden geçiriniz. 

 Reklâm metni yazarken dikkat 

edilmesi gereken noktaları 

saptayınız. 

 Dikkatli, araştırmacı ve sağduyulu 

olunuz. 

 Reklâm metnini oluşturunuz. 

 

 Metni oluştururken bilgisayar ve paket 

programlardan yararlanınız. 

Oluşturduğunuz metinleri sınıfta 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza bir 

projeksiyon yardımıyla sununuz. 

  

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 
 

Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyetteki bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. Aşağıdaki reklâm metni türlerinden hangisinde belli bir çözüm keşfedilir ve okuyucuya 

doğrudan öneri yapılır? 

A. Tasvir edici reklâm metni  

B. Hikâye şeklindeki reklâm metni 

C. Mizah şeklindeki reklâm metni 

D. Diyalog şeklindeki reklâm metni 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi reklâm metninde bulunması gereken özelliklerden değildir? 

A. Metnin ikna edici olması 

B. Metnin inandırıcı olması 

C. Metnin uzun ve karmaşık olması 

D. Metnin ilgi çekici olması 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi AIDA Teorisi’nin ilkelerinden değildir? 

A. Dikkat  

B. İlgi çekme ve vuruculuk 

C. Basitlik  

D. Harekete teşvik  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi reklâm metni yazmadan önce metin yazarının dikkat etmesi gereken 

noktalardan değildir? 

A. İşletmenin reklâm amaçları 

B. Hedef tüketicinin demografik, psikolojik, sosyolojik ve coğrafik özellikleri 

C. Malın zayıf yanları 

D. Reklâmın yer alacağı reklâm medyası hakkında bilgi 

 

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. 

 

5. ……………………. bir gazetecinin, haber kaynağını bulma ve haberi oluşturacak tüm 

ayrıntıları araştırma ve tüm bu bilgileri ilgi çekici bir şekilde anlatma yeteneğine ve becerisine 

sahip olmalıdır. 

 

6. Reklâm metni, …………………..dikkatini çekecek tarzda düzenlenmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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 Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D), yanlış cümlelere (Y) ibaresi 

koyunuz. 

 

7. (     ) Metnin hazırlanmasında sanat direktörü, fotoğrafçı, kameraman, ressam vb. yardımcı 

olurlar. 

 

8. (     ) Reklâm metni, hedef kitlede ürünü satın alma isteği yaratmaz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bir sonraki öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. 
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B. UYGULAMALI TEST 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizi “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun 

olan kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz. Eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Sınıfta bir grup oluşturdunuz mu?   

2. Hedef kitle için belirlenen mesajın metin türünü seçtiniz 

mi?   

3. Metinde olması gereken özelliklere dikkat ettiniz mi?   

4. Reklâm ajanslarının metin yazımıyla ilgili çalışmalarını 

araştırıp incelediniz mi?   

5. Reklâm metni yazarken dikkat edilmesi gereken noktaları 

saptadınız mı?   

6. Yaratıcı kişilerin görüşlerini alıp değerlendirdiniz mi?   

7. Reklâm metnini oluşturdunuz mu?   

8. Oluşturduğunuz metinleri sınıfta öğretmeninize ve 

arkadaşlarınıza bir projeksiyon yardımıyla sundunuz mu?   

 

 

 

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 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında başlık ve slogan oluşturma sürecine katılabileceksiniz. 

. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken ön çalışmalar şunlardır: 

 Bir reklâm metninde başlığın görevleri neler olmalıdır? Araştırınız. 

 Satın almaya zorlayan, emir kipi içeren başlıkların başarısını tartışınız? 

 Başlığın uzunluğu ne kadar olmalıdır? Arkadaşlarınızla yorumlayınız 

 Yazılı medyada yer almış en az on adet slogan örneği bulunuz. Reklâmlarda satışı 

artırmaya yönelik etkilerini yorumlayınız.  

 

3. REKLÂM BAŞLIKLARI VE SLOGANLAR 
 

3.1. Yazılı Basında Reklâm Başlıkları 

 
3.1.1. Reklâmda Başlığın İşlevi 

Birçok deneyimli reklâmcıya göre, basılı bir medya reklâmının başarı veya başarısızlığı, 

başlığın gücüne bağlıdır. Bu, gerçekte doğru kabul edilmemektedir. Çünkü birçok başarılı reklâmın 

başlığı dahi yoktur. Bununla beraber başlık, reklâm mesajının önemli ögelerinden birisidir. 

Başlığın temel fonksiyonu, çarpıcılığı sağlamaktır. Bu ise yalnız başına yapılacağı gibi, zaman 

zaman da görüntü elemanlarıyla birlikte çalışarak yapar, ikinci fonksiyonu doğrunun seçilmesini 

sağlamaktır. Üçüncü fonksiyonu ise okuyucuya metni okutmak için tuzak kurmaktır. Başlık, hedef 

kitleyi yakalayabilmek için atılmış bir ön adımdır. Başlık sayesinde o reklâm, okuyucusunun/hedef 

kitlesinin seçici algısına hitap edilecektir. Başlık, hedef kitleyi sayfayı çevirip başka yazı ve haberlere 

dalmaktan bir an için alıkoyup reklâm metnini okuması için harekete geçirecektir  

Gazete ve dergi gibi basılı reklâm araçlarında reklâmın diğer reklâmlardan ve yazılardan 

sıyrılarak dikkat çekmesi büyük önem taşır. Reklâm metninin başlığı kişiyi, sanki kalabalık yerde adı 

söylenmiş gibi yakalayıp durdurmalıdır. Fotoğraf ve illüstrasyon gibi görsel ögelerle ilişkilendirilmiş 

başlıklar okuyucuların daha çok ilgisini çekmektedir. Bununla birlikte başlıklar çok çeşitli biçimlerde 

düzenlenebilir. Söz gelimi bir başlığın ille de çok büyük harflerle dizilerek reklâmda geniş yer 

kaplaması gerekmeyebilir. Reklâmın amaçlarına uygun düşmesi durumunda daha küçük harflerle 

dizilmiş, az yer kaplayan başlıklar da kullanılabilir. 

Başlıklar slogan,  metin, marka ve kimlik belirten işaretlerle birlikte reklâmın söz kısmını 

oluşturur. Başlık, yaratıcı çalışmalarda oldukça sık kullanılır, metnin anlamını tamamlar, pekiştirir. 

Adından da anlaşılacağı üzere başlıklar, genellikle reklâm metninin başında yer alır. Ancak bazı 

durumlarda ilgi çekebilmek amacıyla ya da kompozisyonun bir gereği olarak, metnin farklı yerlerine 

de konabilir. Bu değişiklik, metindeki diğer unsurlarla bir uyum içinde olmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3  
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Deneyimli bir reklâmcının itirafları içinde şu önerilere rastlanmaktadır: "Başlık, bir reklâmın en 

önemli ögesidir ve ana metinden ortalama beş kez daha fazla okunur". Potansiyel alıcıların dikkatini 

çekmek için başlığı kullanın. Söz gelimi mide yanması ilacı için yapılan bir reklâmda, başlıkta mide 

yanması sözü mutlaka geçmelidir. Ayrıca başlık okuyucunun çıkarına seslenmelidir. "35'in üstündeki 

bayanlar daha genç nasıl kalabilir?" gibi. Başlığa duygusal sözler katmak da yararlıdır. Başlıkta kul-

landığınız sözcüklerin sayısını on üçe kadar artırabilirsiniz: "Saatte 170 km ile giderken, yeni X marka 

arabanızda duyabileceğiniz en büyük gürültü, saatin tiktaklarıdır" gibi. 

Gerçekten reklâmların en çarpıcı sloganı başlıkta yerini bulur. Başlıkların haber verme, soru 

sorma, emir verme ve masalsı anlatım türünde de yazılması mümkündür. Gerek gazete, dergi gibi 

basılı reklâm araçlarında gerekse TV gibi görsel reklâm araçlarında yapılan reklâmların başarısı 

açısından en önemli husus diğer reklâmlar arasından sıyrılıp fark edilmek ve reklâm mesajının hedef 

kitleye ulaşabilmesi için bir şans yakalamaktır. Bir reklâmda bunu sağlayan ana öğe başlıktır. 

"Başlıkların temel amacı insanların ilgilerini çekebilmektir. Reklâm başlıkları da aynı haber başlıkları 

gibidir. Çoğu kişi başlıklarına göre haberleri ya da makaleleri okuyup okumamaya karar verir. Bu 

sebeple de başlıkları kaçırmadan okurlar."  Aynı şekilde hedef tüketici şayet başlık ilgisini çeker ise 

reklâmın geri kalan bölümünü okuyacak ya da izleyecektir. 

 
 

Bir reklâmda başlığın yerine getirdiği 6 önemli fonksiyondan söz etmek mümkündür  

 Başlık reklâma ilgi çeker. 

 Başlık okuyucuyu seçer. 

 Başlık okuyucuyu metne doğru çeker. 

 Başlık reklâmda iletilmek istenen satış vaadini temsil eder. 

 Başlık tüketiciye bir fayda vaat eder. 

 Başlık ürün ile ilgili tüketiciyi ilgilendirecek haberleri taşır. 

 

3.1.2. Başlığın Görevleri 

Başlığın ilk görevi çarpıcılığı sağlamaktır. Başlık bu işi tek başına gördüğü gibi zaman zaman 

görsel elemanlarla da birlikte çalışabilir. İkinci görevi doğru yolu göstermektir. Üçüncü görevi ise 

metni okutmak için tuzak kurmaktır. Başlıkla ortaya attığı iddia okuyucunun dikkatini çekecek, daha 

sonra metnin geri kalan kısmında da iddiasını gerçekçi, inandırıcı delillerle kanıtlamaya çalışacaktır. 

Etkileyici bir başlık için kalıplaşmış bir kural, uzunluk ya da form yoktur. Buna metin yazarları 

karar verirler ancak dikkati ürünlerinin ve esas satış mesajlarının yerine reklâma çekmekten 

kaçınmalıdırlar. Başlık için kesin bir kural ya da form yoksa da şu hususlara dikkat edilmesi başlığın 

etkili olmasına ve kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmesine yardımcı olacaktır. Başlık 

yukarıda da değinildiği gibi öncelikle dikkat çekici olmalı ve kolayca anlaşılmalıdır. Mümkünse 

başlıkta markaya yer verilmelidir. Başlıkta kullanılan kelimelerin anlamları, görünüşlerinden güçlü 

olmalıdır. Kalıplaşmış, çok kullanılmış, reklâm kokan ifadelerden kaçınılmalıdır.  

Etkileyici başlığın en önemli özelliklerinden biri de başlığın bir haber içermesidir. Reklâma 

konu olan ürün yeniyse veya var olan ürün geliştirilmiş, yenilenmiş ise bunu mutlaka vurgulamak 

gerekir. Başlıkta yer alacak, ürüne ait yeni kullanım alanları veya fikirler, eski bir ürüne dahi değer 

katacaktır. Olumlu ifadelere yer veren başlıklar, olumsuz ifadeler içerenlerden çok daha etkilidir. 

Bunun yanı sıra başlığın tırnak içine alınması da hatırlanma oranını artıracak bir unsurdur. Yine çok 

özel bir tüketici kitlesine seslenildiğinde, bu kitlenin (hanımlar, çocuklar vb.) başlıkta yer alması, 

etkiyi artıracak bir başka unsur olarak göze çarpmaktadır. 
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Başlıkların ilk görevinin reklâma dikkat çekmek olduğunu belirtmiştik. Dikkat çeken nesneler 

yıllar boyu psikologlarca incelenmiştir. Psikologların ve reklâm araştırıcılarının bu konudaki bulguları 

yaratıcı kişilere rehber olmaktadır. Reklâm sektörünün önde gelen isimlerinden Berelson ve Steiner 

şu noktaya değinmişlerdir: "İnsanlar kendilerine sempatik gelen ve düşüncelerine uyan reklâmlara 

bakar ve ilgilenirler; orijinal, esprili, sempatik reklâmları ters, alışılmamış, tarafsız reklâmlara tercih 

ederler”. 

Demek ki halkın hoşlanacağı bir reklâm hazırlayabilirseniz dikkat çekme şansınız çok fazla 

olacaktır. Bununla birlikte ne kadar bilinçli hareket ederseniz edin, uygulamada halkın nasıl bir tepki 

vereceğini önceden tahmin etmek mümkün değildir. 

 

3.1.3. Başlığın Taşıması Gereken Özellikler 

"Başlık şu kadar uzunlukta olmalıdır" diye bir kural konulamaz. Başlık, anlatılmak istenenin 

gerektirdiği uzunlukta olmalıdır. Bu yüzden tek kelimelik başlıklar olabileceği gibi neredeyse bir 

paragrafı bulan başlıklar da olabilir.  

Bir başlığın etkin ve başarılı olup olmadığı sorusu kolay kolay cevaplandırılamaz. Ancak bir 

başlık aşağıdakilerden ne kadar fazlasını taşırsa başarılı olma şansı o kadar artabilir:  

 Başlık dikkat çekici olmalıdır. 

 Seçilen kelimeler ve düzenleme şekli diğer reklâmlar arasında göze batacak ve zor 

beğenenleri bile baktıracak gibi olmalıdır. 

 Kolayca anlaşılmalıdır."İnsanlar sizin anlatmak istediğinizi çözmeye uğraşmaktan 

hoşlanmazlar." 

 Başlık reklâmın "diğer elemanlarıyla" uyuşmalıdır. 

 Başlık genel konulara ve mal grubuna değil, özel bir olay veya konuya değinmelidir. 

 Kullanılan dil halkın dili olmalı, konuşur gibi ifadeler kullanılmalıdır. 

 

Bazı başlıklar resimsiz de gereken anlamı vermeye yeter. Bazen de etkiyi artırmak, ilgiyi 

çekmek ve reklâma duygu katmak için başlık, resimle desteklenir. Bir kısım reklâmda ise hiçbir başlık 

amaca yetmez, resim kullanılması şarttır. 

Duygusal bir resim ve başlıkla reklâma dikkat çekmeyi amaçlayan metin yazarı, başlığın ardına 

yerleştirdiği açıklayıcı metin aracılığıyla söz konusu gerekli bilgiyi sunmayı hedeflemektedir. 

Açıklayıcı bilginin tam ortasında yer alan alt başlık, metnin akışındaki tekdüzeliği bozmayı 

amaçlamakta, içerdiği bilginin de önemini vurgulamaktadır. 

 

3.1.4. Başlık Türleri 

 
Başlıklar en genel anlamıyla üçe ayrılır: 

Direkt başlıklar, indirekt başlıklar ve bileşik başlıklar... 

 Direkt başlıklar; doğrudan başlıklar genellikle haber vericidir. Okuyucu çoğu zaman 

başlığı okuduktan sonra merak edeceği fazla bir şey kalmaz. Örneğin "reklâm başlığı 

malın fiyatını veriyorsa" bunu gören okuyucunun metinde arayacağı fazla bir şey yoktur. 

Doğrudan başlık, işi anlatır fakat yöntemini açıklamaz.  

 İndirekt başlıklarda ise tüketici doğrudan bir malı almaya çağrılmaz, bunun yerine 

tüketicinin o mal ya da üretici firma hakkında olumlu fikir, güven ve sempatiye sahip 
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olması için çalışılır. Dolaylı başlıkta ise yine başlıkla okuyucunun dikkati çekildikten 

sonra reklâmın metin kısmında okuyucuya bilimsel yöntemler anlayacağı bir dilde 

anlatılmaktadır ve böylece ikna edilmektedir. 

 Bileşik başlıklar; mamulün ismine tahrik edici fiiller katılarak oluşturulur. Bir miktar 

merak unsuru taşımakla birlikte mamul kolayca keşfedildiğinden bu merak zayıftır. 

Burada doğrudan ve dolaylı yöntem birlikte kullanılır. Malın ismine dikkati çekici, 

şaşırtıcı eylemler katılarak düzenlenir. Bir otomobil markasının reklâmında aracın dağ 

keçisine benzetilmesi örnek olarak verilebilir. 

 

Başlıklar ile ilgili bir başka sınıflandırma ise şöyledir:  

 Haber şeklindeki başlıklar 

 Nasıllı başlıklar 

 Soru şeklindeki başlıklar 

 Emir şeklindeki başlıklar 

 Doğrudan vaat başlıkları 

 Kitlesini seçen başlıklar 

3.1.4.1. Haber Şeklindeki Başlıklar 

Başlıklar arasında en etkili olanıdır. Çünkü insanlar daima çevrelerinde ne olup bittiğini bilmek 

isterler ve bu nedenle de mal ve hizmetlere ilişkin habere ilgi duyarlar. Haber şeklindeki başlığın en 

önemli ön koşulu, okuyucuya yeni bir şey sağlamış olmasıdır. Reklâmda da okuyucu, gazete haberi 

gibi bazı ipuçları taşıyan başlıklara ilgi duyar. Üstelik reklâm haberinin gazete haberi gibi güncel 

olmasına da gerek yoktur. 

Bu tür başlık, insanların yeni olan şeylere duyduğu ilgiden yararlanır. Pazara yeni çıkan bir 

ürünün duyurusu ya da eski bir malın yeni bir kullanım özelliği haber biçiminde düzenlenerek, metnin 

başlığı oluşturulabilir. "Yeni A diyet çikolatası kalorisiz ama tadı gerçek" başlığında olduğu gibi. 

Haber veren başlıklar genellikle ilgi çekicidir. Örneğin "Ankara toptancı halinde bozuk gıda rezaleti" 

mi ilgi çekicidir, yoksa "Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden önemli haber" mi? Tabii ki birinci şekil çok 

daha ilgi çekicidir."Taksitle satışlarda 2005 Yaz kampanyamız başladı."   haber şeklindeki başlıklara 

başka bir örnektir.  

3.1.4.2. Nasıllı Başlıklar 

Nasıllı başlıkta “nasıl”ın büyük rolü vardır. Muhataba daha çok öğrenme arzusu yaratır. 

Uyandırdıkları merak duygusuyla hedef kitlenin metni okumasını amaçlayan bu başlık türü "nasıllı" 

başlıklar olarak da adlandırılır. Hedef tüketicilerin önemli bir sorununa çözüm önererek bir izlenim 

yaratmayı amaçlar. Başlıktaki sihirli kelime de okuyucuyu hassas bir noktadan yakalayarak konuya 

eğilmesini, ilgilenmesini sağlar Söz gelimi, "Yüzünüzdeki sivilcelerden nasıl kurtulursunuz?" 

örneğinde olduğu gibi. "O bir sarışın, o sizi görüyor, ya siz onu?" 

 

3.1.4.3. Soru Şeklinde Başlıklar 

Merak doğal bir duygudur. Onun için metin yazarı soru şeklinde bir başlıkla ilgiyi çekebilir: 

"Bu gece rahat uyudunuz mu?" 



 

52 

Soru başlıkları; bu tür başlıklar hedef kitleye çarpıcı bir biçimde soru sorarak ilk etapta ilgi 

çekmeyen, sorunun yanıtını bulabilmek için hedef kitleyi reklâmın devamını 

okumaya/izlemeye/dinlemeye sürükleyen başlıklardır. Başlıklara ait bu ve benzeri pek çok 

sınıflandırma yapılabilir. Yukarıda belirtilen bu başlık türleri metin yazan tarafından değiştirilebilir, 

geliştirilebilir, birkaçı bir arada kullanılabilir. Metin yazarının yaratıcılığı temel ilkeler üzerine, ürüne, 

hedef kitleye, reklâmın yapısına en uygun ve özgün başlığı bulması ile kendisini gösterir. 

Metin yazarı önce soru şeklinde bir başlıkla ilgiyi çekip metinde cevabı açıklayarak reklâmın 

tamamını oluşturabilir. 

 
Resim 3.2: Soru şeklindeki reklâm başlıkları 

 

Örneğin pek özen gösterilmemiş bir başlığı ele alalım ve diyelim ki firma yeni ürettiği kahveli 

bisküviyi halka tanıtmak istiyor: "Kahveli bisküvilerimiz gerçekten çok lezzetlidir, deneyin." Bu 

başlık elle tutulur bir öneri taşıdığı hâlde okumaya devamı sağlama şansı azdır. Şimdi bu başlığın 

ilginç ve soru şeklini görelim. "Kahve yer misiniz?" İçilmeye alışılmış bir nesnenin yenmesinden söz 

eden bu başlık daha ilginç olup uyandırdığı merak aracılığıyla kolayca kendini okutacaktır. 

 

3.1.4.4. Emir Şeklinde Başlıklar 

Bu tür başlıkların hazırlanması güçtür. Çünkü insanların en zayıf tarafını rahatsız etmek olasılığı 

fazladır, insanlar yaratılıştan muhaliftir ve kendine söylenenin tersini yapmak ister.  

Başlığın uzunluğu konusunda ideal bir ölçü yoktur. Söylenmek istenen şeyin gerektirdiği kadar 

uzun olabilir. Tüketicileri belirli bir mal ya da hizmet kullanmaya çağıran, kullanıldığında bir yarar ya 

da ödül kazanacağını vaat eden başlıklardır. Örneğin "Arabanıza B aküsü koyun, kutup soğuğunda bile 

çalışsın" gibi. Emir başlıklarının olumlu bir anlatım taşımasına özen gösterilmesi gerekir.”Artık 

zıplayan çamaşır makinenizle boğuşmayın” gibi emir başlıkları düzenlemek zordur. Çünkü insanları 

olumsuz etkilemek mümkündür. İnsanlar doğuştan kendilerine söylenenin tersini yapmak ister, emir 

almaktan pek hoşlanmaz. 
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Resim 3 .3: Emir şeklindeki başlık örneği 

Şöyle bir başlık düşünün: "Her hafta bir milyon lira tasarruf edin!" Okuyucu sana ne diyebilir? 

Aynı başlık soru formuna döndürüldüğünde ilginç hale gelmektedir. "Haftada bir milyon lira tasarruf 

etmek istemez misiniz?" Okuyucu "Tabiî isterim" diyerek yöntemini merak edecektir. Hele bunu 

üçüncü bir şekil olarak "nasıllı" başlık formuna dönüştürürsek "Haftada nasıl bir milyon lira tasarruf 

edebilirsiniz?" şekline getirince okuyucunun ilgisi tam olarak çekilmiş olacaktır. Emir başlıklar, veciz 

olduğu zaman daha güçlü bir etki yaratacaktır. "Dikkatli sür... Kurtardığın hayat seninki olabilir..." 

başlığından etkilenmeyecek sürücü pek yoktur. 

3.1.4.5. Doğrudan Vaat Başlıkları 

Bu tür başlık, reklâmı yapılan mal ya da hizmetin hedef tüketiciye sağlayacağı yararı açıkça 

iletir. Araştırmalar, basılı reklâmların başlıklarını okuyanların sayısı, metnin diğer bölümlerini 

okuyanların ortalama beş katı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle vaadin başlıkta verilmesinin daha 

etkili olacağı düşünülebilir. 

3.1.4.6. Kitlesini Seçen Başlıklar 

Bu tür başlıklar, reklâmı yapılan mal ya da hizmetle doğrudan ilgilenme durumunda olduğu 

kabul edilen tüketicilere seslenmek üzere düzenlenir. Bu başlık türü, daha çok tüketici kitlesi sınırlı 

mal ya da hizmet reklâmları için uygun olmaktadır. 

Birçok reklâm bir başlıkla düzenlense de bazen bununla yetinilmez, ikinci bir başlıkla ilk fikir 

desteklenir veya açıklanır. Alt başlık ya da ikincil başlık da diyebileceğimiz başlıklar, ana başlığı 

destekleyen, açıklayan, metne geçişi kolaylaştırıcı öğelerdir. "Alt başlık, ana başlık ile reklâm metni 

arasında bir köprü gibidir ve ana başlık bir satış mesajı taşımadığı durumlarda daha da değer kazanır". 

Şayet ana başlık ürünü ve ürünün vaadini tüketiciye yeterince önerebiliyorsa herhangi bir alt başlığa 

gerek olmayabilir. Ancak zaman zaman ana başlık sadece dikkati çekmeye ve çarpıcılığı sağlamaya 

yönelik olarak düzenlenebilir. Bu gibi durumlarda alt başlık ana başlığı açıklayıcı, tüketicide oluşan 

soruları cevaplayın yani ana başlığı tamamlayıcı bir görev üstlenir. Tüm bunlar dışında alt başlığın ana 

başlıktan ayrı bir görevi de metni bölümlemesi ve kolay okunur hale getirmesidir. Alt başlıklar, 

okuyucuların metnin diğer bölümlerine kolayca geçmelerini sağlamak amacıyla kullanılır. 
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3.2. Yazılı Basında Reklâm Sloganları 

Kuşaklar boyu yaşam tarzlarını biçimleyen ve milyonlarca insanın yaşamına emrivaki bir 

yolculukla eşlik eden; sözleri, müzikleri, oyuncuları, animasyonları ve sloganlarıyla yıllardır zihinlerden 

silinmeyen popüler yüzlerce reklâm sloganı, gündelik hayatın renkli bir parçası olmuştur. Sloganlar 

basılı reklâmların başarısında önemli rol üstlenen elemanlardır. "Slogan sözcüğü; eski Gal dilinde 

"savaş çığlığı" anlamına gelen "sluagh gairm" sözcüklerinden türemiştir. Sloganlar, reklâmda 

açıklayıcılık, özetleyicilik, övücülük, harekete geçiricilik gibi roller yüklenir. Hatırlanmak ve 

tekrarlanmak üzere biçimlendirilir. Ritm, uyak, koşutluk gibi dil özelliklerinden yararlanır."  

Genellikle yapıları başlıklara benzemesine rağmen, öncelikle amaç olarak başlıklardan farklılaşır.  

Kampanya sürekliliğini sağlayan sözel unsur sloganıdır. Slogan; bir seri reklâm, belirli bir fikir 

etrafında toplamak için kullanılan kolaylıkla hatırlanabilecek cümle veya deyim olarak tanımlanır. 

Slogan çoğu zaman "modadır." İşletme ismi, ürün ismi veya marka ismini de belirtir. Kampanyanın 

niteliğine bağlı olarak slogan, soru, emir vb. yapılarda olabilir. Genel kabule göre, slogan markayı 

içermeli, kısa, açık ve kolaylıkla hatırlanabilmelidir. 

 

 
Resim 3.4:Reklâm sloganları 

Sloganlar yapısal olarak başlıklara benzemekle birlikte amaçları açısından şu noktalarda 

farklılıklar gösterir: 

 Kampanyanın devamlılığını sağlamak 

 Ürün ya da hizmetle birlikte, bunlara ait bazı özellik ve yararların hatırlanmasını temin 

etmek 

Her reklâmcı ana fikri anlatacak ve yıllar boyu yaratacak bir slogan bulmaktan zevk duyar. İyi 

bir slogan, dinleyici veya seyircinin dikkatini çeker çekmez onda derhal bir ateşleme yapmalı ve adeta 

"İşte eski bir dost konuşuyor." dedirtmelidir. 

Sloganlar ya belirli bir zaman dilimi içerisinde sadece belirli bir reklâm kampanyası dâhilinde 

kullanılacak şekilde veya ürün ya da hizmetin adeta sembolü olacak ve söz konusu ürün ya da hizmete 

ait tüm reklâm kampanyalarında uzun yıllar görev yapacak bir tarzda oluşturulur. Birinci tip sloganlar, 

söz konusu kampanya bitiminde işlevlerini yitirir ve tekrar kullanılamaz. Oysa ikinci tip sloganlar, ait 

oldukları ürün ya da hizmetle bütünleştikleri için hedef kitle üzerinde daha etkili ve kalıcı olur. Bu 

sayede de o ürün ya da hizmetin akılda kalıcılığını ve hatırlanma düzeyini artırır. 
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Sloganlar, genellikle reklâmda kurumsal kimlik yaratmak amacıyla kullanılır. Sloganlar bir 

ürünün diğerlerinden ayırt edilmesi amacıyla rakiplerinden farklı olan özelliklerinin akılda kalıcı bir 

şekilde özetlenmesiyle oluşur. Sloganlar kampanyayı oluşturan her parça içinde değişmeden aynı 

konum ve boyutta kalır. Mal veya hizmetin tanınmasında kullanılan slogan reklâmcılık açısından 

önemlidir. Yapıları bakımından sloganlar başlıklara benzerler. Gerçekte birçok slogan, çok başarılı 

olmuş başlıklardan doğmuştur. Ancak sloganların amacı başlıklardan farklıdır. Sloganlar, reklâm 

metninde açıklayıcı, özetleyici, övücü, harekete geçirici roller üstlenir. Genellikle kolay hatırlanabilir 

ve tekrarlanabilir bir özelliğe sahiptir.  

 

Çeşitli slogan örnekleri: 

Önce güneş, hava, su...sonra bol gıda gelir." 

"Yak şu kaloriferi kapıcı donuyoruz" 

"Benim televizyonum iyidir" 

"Çakar çakmaz çakan çakmak" 

"Aç, iç, kapa" 

"Çok kazandıran banka" 

"Suya sabuna dokunalım" 

"Değerini anneler bilirler" 

"Siz hâlâ annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?" 

"Şapkasız çıkmam abi" 

"Süt için, süt içirin" 

"Ağzı olan konuşuyo" 

"Daha karpuz kesecektik" 

"Mutfakta biri mi var?" 

"Güveninizin eseri" 

"Babam öyle diyo" 

"Annem bana kalır" 

"Çok oluyoruz " 

"Çişimi ediyom çişimi ediyom, popom kuru kalıyo" 

"Burda her şey var mı ?" 

"Baş döndüren saçlar" 

"Hu ha dev adam, 12 dev adam" 

"Göster enerjini" 

"Eğitim şart!" 

‘’ Haydi hayırlı tıraşlar’’ 

‘’ Dondurma var mı, dondurma’’ 

‘’ Kirlenmek güzeldir’’ 

                                                             

 

"Reklâm, insanların tüketici gücünü besler. İnsanların daha iyi evler, daha iyi giysiler, daha güzel 

yemekler hedefini amaç edinmesini sağlar. İnsanın çalışma gücünü ve üretimi kamçılar" 

 

Sir Winston Churchill 
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Resim 3.5: Bir slogan örneği 

Sloganların amacı, reklâm kampanyasının devamlılığını sağlamak, mal özelliklerinden ve 

yararlarından bazılarının hatırlanmasını kolaylaştırmaktır. Bir sloganın etkili olması için reklâmın 

amacı ile uyumlu olması gerekir. Onun için reklâm kampanyasının amacının değişmesi durumunda 

sloganları da değiştirmek rasyonel bir davranış olur. Sloganların dikkatli bir araştırmaya dayandırılmış 

olması gerekir. 

 

3.2.1. Etkin Bir Slogan Hazırlamanın İlkeleri 

Uygulama ve araştırmalar, sloganın önemini göstermektedir. Bu arada araştırmalar, diğerlerine 

benzeyen sloganların benimsenmediğini, zor öğrenilen sloganların daha etken ve kalıcı olduğunu 

ortaya koymaktadır. Sloganlar sabun, çikolata gibi sık tüketilen ucuz ve düşünmeden alınan mal 

çeşitlerinde daha iyi iş görmektedir. Slogan, reklâm sahibinin fikir ve amacına hizmet ettiği sürece 

değiştirilmeden kullanılmalıdır. Süresiz ve güncel materyal, slogan için yetersiz ve elverişsiz 

malzemedir. Slogan, eskidikçe kıymetlenir. 

Sloganlar reklâm mesajını hedef kitleye ulaştıran pek çok iletişim yolundan biridir. 

Kampanyanın devamlılığını sağlamakta oldukça yardımcı unsurdur. Sloganlar çoğu zaman reklâmın 

temasını (ana fikrini) mesajını özetleyecek şekilde yapılandırılır. Sloganın öncelikli fonksiyonu 

reklâmın içerdiği fikrin hatırlanabilirliğini sağlamasıdır. Sloganlar bütün bir reklâm kampanyası 

süresince ve hatta yıllarca süren tüm reklâm faaliyetlerinde bile kullanılabilir. İdealde ürün ya da 

reklâm verenin isminin sloganlarda bulundurulması gerekir. Okuyucu, dinleyici ya da izleyicinin 

dikkatini çekmesini istediğiniz reklâm mesajınızı sloganlar ile doğrudan yalın ve net bir şekilde hedef 

kitleye ulaştırmak en kolay ve etkili yöntemlerden biridir. Kolay hatırlanabilir olması dolayısıyla ürün 

ya da hizmete ait bir karakteristik durumuna gelebilir. Komik ve bundan dolayı da eğlenceli olabilir. 

Etkili sloganlar kısa, anlaşılması kolay, tekrarlanması ve hatırlanması kolay olanlardır. İyi ve 

güçlü sloganlar, ürünü, hizmeti ya da markayı rakiplerinden ayırt edici bir görev görür. 
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Resim 3.6:Sloganlar reklâm mesajını hedef kitleye ulaştıran pek çok iletişim yolundan biridir. 

 

Etkin bir sloganın ilkeleri şunlardır: 

 Hatırlanması kolay olmalıdır. 

 Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmalıdır 

 Mümkünse merak yaratmalıdır. 

 Ürün ödül vadediyorsa bunu vurgulamalıdır. 

 Kafiye, yineleme gibi unsurlar içermelidir. 

 Tüketicinin zihnini karıştırmayacak biçimde yalın ve net olmalıdır 

Yukarıda sayılan ilkelere uygun slogan örnekleri bulunuz. 

Başlığınız ve sloganınız doğru ve etkili ise sıra, reklâm denilen iletişim sürecindeki mesajların 

yoğun olarak yer aldığı metin aşamasına gelmiş demektir. Zira reklâm metni sizin öldürücü vuruşu 

yapacağınız en kıymetli alandır.  

Bazı reklâmlar ürünün markasının, ambleminin ve sloganının iyice öğrenilmesini amaçlar. Öyle 

ki alıcı bir ürüne ihtiyaç duyduğunda reklâmı yapılmış olanı anımsayabilsin ve ürünü satış yerinde 

markasından ve ambleminden tanıyabilsin. Kendine has renkler ve özel ambalajlarla satışa çıkarılan 

ürünler diğerleri arasında seçilebilir. Sloganlar reklâmların bağlantı cümleleridir. Ürünün ve hizmetin 

özelliklerinden en önemlilerini belirten küçük bir cümle ya da cümlecik olabilir. Ürün ve hizmete ait 

her reklâmda aynı slogan kullanılarak devamlı tekrarlanarak belleğe yerleştirilmeye çalışılır. Güzel bir 

slogan, reklâmın başarısında temel etken olabilir. 

3.2.2. Slogan Türleri 

Sloganlar, süreli ve süresiz olmak üzere iki tiptir. Birincisi mal, firma veya hizmeti sembolize 

eder. Diğeri geçici bir kampanya süresini kapsar, kampanya bitince değerini yitirir. Bu tip sloganlara 

"PAY-OFF" da denilir. Genellikle reklâmın son cümlesini oluştururlar. Bir diğer sınıflama da şöyledir; 

mal veya hizmetin vaat ve yararlarını anlatan sloganlar ile görülen işi anlatan sloganlar. 

 Vaat ve yarar anlatan sloganlar: Her mal, tüketiciye bazı vaatlerde bulunur, yoksa 

pazarda tutunamaz. Malı rakiplerinden farklı kılan bazı özellikleridir. Sloganlarda bunlar 

akılda kalacak kelimelerle kısaca özetlenerek ortaya atılır. 

 

 Yapılan işi ön plana alan sloganlar: Bunlar doğrudan doğruya tüketiciyi malı 

almaya yönlendirmeye çalışan sloganlardır. 
 



 

58 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Bir önceki öğrenme faaliyetindeki çalışmanızı genişleterek arkadaşlarınızla bir grup oluşturup 

hayali bir ürün, hizmet ya da kurumla ilgili elinizdeki verilere dayanarak metne uygun başlık ve slogan 

oluşturmayı deneyiniz. Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hedef kitle için belirlenen mesaja 

ve metne uygun başlığın ve sloganın 

türünü belirleyiniz. 

 

 Ekip çalışması yapınız. İletişim 

sürecini etkili bir biçimde kullanınız. 

Reklâmda başlık ve slogan oluşturma 

çalışmaları ile ilgili bölümü tekrar 

gözden geçiriniz. Bu çalışmayla ilgili 

değişik türde başlık ve slogan 

örneklerini sınıfa getirip, grup 

arkadaşlarınızla inceleyiniz. 

Araştırmacı olunuz 

 Başlıkta ve sloganda olması gereken 

özelliklere dikkat ediniz. 

 

 Reklâmdan amaçlanan, mesaja uygun 

başlık ve slogan oluştururken başlığın 

ve sloganın özelliklerini yerine getirip 

getirmediğinizi gözden geçiriniz. 

 Etkili bir başlık ve slogan 

oluşturunuz. 

 

 

 Bilgisayarda çeşitli grafik tasarım 

programlarından yararlanabilirsiniz. 

Dikkatli olunuz. Hazırladığınız başlık 

ve sloganları bir dosyada toplayınız. 

Bir projeksiyon yardımıyla sınıfta 

öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sununuz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 
Aşağıdaki soruları cevaplayarak faaliyette kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir reklâmda başlığın yerine getirdiği fonksiyonlardan değildir? 

A) Başlık reklâma ilgi çeker. 
B) Başlık okuyucuyu seçer. 
C) Başlık okuyucuyu metne doğru çeker. 
D) Başlık reklâmda iletilmek istenen satış vaadini temsil etmez. 

 
2.  “Yüzünüzdeki sivilcelerden nasıl kurtulursunuz?” ifadesi hangi başlık türüne girer? 

A) Nasıllı başlıklar 
B) Soru şeklinde başlıklar 
C) Emir şeklinde başlıklar 

D) Doğrudan vaat başlıkları 

3.  Aşağıdakilerden hangisi etkin bir sloganın ilkelerinden değildir? 

A) Hatırlanması kolay olmalıdır. 

B) Mümkünse merak yaratmalıdır. 
C) Ürün ödül vaad ediyorsa bunu vurgulanmamalıdır. 
D) Tüketicinin zihnini karıştırmayacak biçimde yalın ve net olmalıdır 

 

Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümleler için “D” , yanlış cümleler 

için“Y”ibaresi koyunuz. 

 

(     )4. Direkt başlıklarda tüketici doğrudan bir malı almaya çağrılmaz, bunun yerine tüketicinin o mal 

ya da üretici firma hakkında olumlu fikir, güven ve sempatiye sahip olması için çalışılır.  

(     )5. Başlığın temel fonksiyonu, çarpıcılığı sağlamaktır. 

(     )6. Başlıklar,  slogan,  metin, marka ve kimlik belirten işaretlerle birlikte reklâmın söz kısmını 

oluşturur. 

(    )7. Başlıklar en genel anlamıyla üçe ayrılır, bunlar, direkt başlıklar, indirekt başlıklar ve bileşik 

başlıklardır. 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili 

konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizi “Evet/Hayır” seçeneklerinden uygun 

olan kutucuğu işaretleyerek değerlendiriniz. Eksik ya da hatalı cevaplarda öğrenme faaliyetine geri 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Sınıfta bir grup oluşturdunuz mu?   

2. Hedef kitle için belirlenen mesaja ve metne uygun başlığın ve 

sloganın türünü belirlediniz mi? 
  

3. Bu çalışmayla ilgili değişik türde başlık ve slogan örneklerini sınıfa 

getirip, grup arkadaşlarınızla paylaştınız mı? 
  

4. Başlıkta ve sloganda olması gereken özelliklere dikkat ettiniz mi?   

5. Etkili bir başlık ve slogan oluşturdunuz mu?   

6. Bilgisayarda çeşitli grafik tasarım programlarından 

yararlanabildiniz mi? 
  

7. Hazırladığınız başlık ve sloganları bir dosyada toplayıp bir 

projeksiyon yardımıyla sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sundunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Öğrenme faaliyetinde sorulara verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı olduğunuz için 

diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları 

tekrar ediniz. 

 



 

61 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 

 
Aşağıdaki soruları cevaplayarak modülde kazandığınız bilgi ve becerileri ölçünüz. 

 

1.  Ekibi çekip çeviren, besleyen, etkili sözlerle ikna eden, esin veren ve tüm grafiker ve yazarları 

yönlendiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Sanat yönetmeni 

B. Grafiker 

C. Müşteri temsilcisi 

D. Yaratıcı yönetmen  

 
2.  Hangi tür reklâm metni, mal hakkında iddiaları ve tüketiciye yararlarını araştırma sonuçlarıyla 

destekleyerek açıklar?  

A. Mükâfatlandırıcı reklâm metni 

B. Mizah şeklindeki reklâm metni  

C. Duygusal reklâm metni  

D. Diyalog şeklindeki reklâm metni 

3.  Aşağıdakilerden hangisi başlığın taşıması gereken özelliklerden değildir? 

A. Başlık dikkat çekici olmalıdır. 

B. Seçilen kelimeler ve düzenleme şekli diğer reklâmlar arasında göze batacak ve en zor 

beğenenleri bile baktıracak gibi olmalıdır. 

C. Kolayca anlaşılmalıdır. 

D. Kullanılan dil halkın dili olmalı, konuşur gibi ifade kullanılmamalıdır. 

4.  "Dış seyahatlerinizde X hava yolu ile uçunuz" ne tür başlık örneğidir? 

A. Haber şeklinde başlık 

B. Emir şeklinde başlık 

C. Soru şeklinde başlık 

D. Rica şeklinde başlık 

 
Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara doğru cümlelere (D) , yanlış cümlelere (Y) ibaresi 

koyunuz. 

 

(     )5. Bir reklâmı sıradanlıktan kurtarabilecek tek şey, yaratıcılıktır! 

(     )6. Genelde gıda ve eğlence ile ilgili reklâmlarda mizah kullanılamaz. 

(    )7. Reklâm metninde kullanılacak sözcükler özenle seçilmelidir. Hedef kitlenin kullandığı 

sözcüklerin dışında sözcükler kullanılmalıdır. 

(     ) 8.Başlık, yaratıcı çalışmalarda oldukça sık kullanılır, metnin anlamını tamamlar, pekiştirir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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B. UYGULAMALI TEST 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

1. Sınıfta bir grup oluşturdunuz mu?   

2. Reklâm mesajı hazırlanacak hedef kitleyi belirlediniz mi?   

3. Reklâm mesajı seçmede kullanılan yöntemleri belirlediniz mi?   

4. Reklâm mesajı hazırlanırken dikkat edilecek noktaları gözden 

geçirdiniz mi? 
 

 

 

5. Seçtiğiniz reklâm konusuyla ilgili yazılı basında yer almış reklâm 

mesajlarını incelediniz mi? 
  

6. Hedef kitleye uygun mesajı oluşturdunuz mu?   

7. Edindiğiniz bilgileri dosyalayarak sınıftaki arkadaşlarınıza ve 

öğretmeninize sunum yaptınız mı? 
  

8. Sınıfta bir grup oluşturdunuz mu?   

9. Hedef kitle için belirlenen mesajın metin türünü seçtiniz mi? 

10.  
  

11. Metinde olması gereken özelliklere dikkat ettiniz mi?   

12. Reklâm ajanslarının metin yazımıyla ilgili çalışmalarını araştırıp 

incelediniz mi? 
  

13. Reklâm metni yazarken dikkat edilmesi gereken noktaları saptadınız 

mı? 
  

14. Yaratıcı kişilerin görüşlerini alıp değerlendirdiniz mi?   

15. Reklâm metnini oluşturdunuz mu?   

16. Oluşturduğunuz metinleri sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

bir projeksiyon yardımıyla sundunuz mu? 
  

17. Sınıfta bir grup oluşturdunuz mu?   

18. Hedef kitle için belirlenen mesaja ve metne uygun başlığın ve 

sloganın türünü belirlediniz mi? 
  

19. Bu çalışmayla ilgili değişik türde başlık ve slogan örneklerini sınıfa 

getirip, grup arkadaşlarınızla paylaştınız mı? 
  

20. Başlıkta ve sloganda olması gereken özelliklere dikkat ettiniz mi?   

21. Etkili bir başlık ve slogan oluşturdunuz mu? 
 

 

 

 

22. Bilgisayarda çeşitli grafik tasarım programlarından yararlanabildiniz 

mi? 
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23. Hazırladığınız başlık ve sloganları bir dosyada toplayıp bir 

projeksiyon yardımıyla sınıfta öğretmeninize ve arkadaşlarınıza 

sundunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Modül değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise başarılı olduğunuz için 

diğer bir öğrenme faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır” diye cevaplandırdığınız sorularla ilgili konuları 

tekrar ediniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ  1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 B 

4 B 

5 A 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 C 

4 C 

5 Reklâm 

yazarı 

6 Hedef 

kitlenin 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME –CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 B 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 
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