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GİRİŞ 

2000’li yıllarda teknolojik gelişmelerin körüklediği küreselleşme olgusu ve 

yoğun rekabet ortamı işletmelerin reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış 

gibi tutundurma faaliyetlerine olan ihtiyacını artırmıştır. Zira aynı kalitede ve nitelikte 

benzer malları üreten çok sayıdaki işletmenin başarısı büyük ölçüde pazarlama iletişimi 

elemanlarını ne kadar profesyonel ve ne kadar rasyonel kullandıklarına bağlıdır. 

Çalışmada, bu elemanlardan biri olan ‘reklam’ ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.                                

‘Reklam’ adı altında toplanan birinci bölümünde, reklamla ilgili temel kavramlar 

üzerinde durulmuş, reklamın gücü, önemi, işlevleri ve sınıflandırılması ele alındıktan 

sonra reklam iletişiminde kullanılan araçlar tanımlanmış ve bunların reklam iletişimi 

açısından avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. İkinci bölüm, bu çalışmanın ana 

konusunu oluşturan ‘Algı Ve Reklamda Algının Rolü’ başlığını taşımaktadır. Reklamın 

satış mesajlarını ulaştıran bir sistem olduğu düşünülürse, hedef tüketicide etkili 

olabilmesi ve etkin bir reklam iletisinin geliştirilebilmesi için algılama ve iletişim 

sistemleri hakkında temel kavramların bilinmesi gerekmektedir.  Bu nedenle tezin bu 

bölümü ilgili kavramları reklam açısından ele almaktadır. Üçüncü bölüm çalışmanın 

uygulama kısmı olup, reklam sektörünün en gözde araçlarından birisi olan TV 

reklamlarına yönelik bir anket çalışmasıdır. Yapılan anketin değerlendirilmesi ve 

yorumlandırılması bu bölüm içinde yer almaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

REKLAM 

1.1. Reklam Gelişimine Genel Bir Bakış 

Günümüzdeki reklam anlayışını daha doğru bir biçimde değerlendirebilmek için 

reklamın ve reklamcılığın gelişimine kısaca bir göz atmakta fayda vardır.  

          Reklamın tarihçesi ilk çağlara kadar uzanır. Sözlü reklam daha insanlar arasında 

mübadelenin (alışverişin) ilk başladığı zamanlar ortaya çıkmıştır.1 İnsanlar mübadele 

sırasında kendi mallarının güzelliklerini, üstün yönlerini ön plana çıkararak çekici 

kılmaya çalışmışlardır. Yine tellal ya da çığırtkanların bağırarak potansiyel alıcılara 

ulaşma istekleri de ilk reklam örnekleri olarak kabul edilmektedir. Yazılı reklamın 

başlangıcı ise kesin olarak bilinmemekle birlikte İngiltere’de ‘British Museum’da 

bulunan M.Ö. 3000’li yıllarda bir papirüse yazılan ve sahibinden kaçan bir kölenin geri 

dönmesini isteyen bir ilan olduğu sanılmaktadır.2  Ancak, bugünkü reklamcılığa kişilik 

kazandıran süreç, reklamın biçimsel bir öğesi olan iletişim araçlarıyla ilgili teknolojik 

gelişmelere paralel olarak gerçekleşmiştir. 1450 yılında Gutenberg’in matbaa makinesini 

buluşu reklamcılıkta bir çığır açmış böylece yazılı malzemeler etkin bir şekilde daha 

geniş halk kitlelerine ulaştırılabilmiştir. Sanayi devrimi, makineleşme, mal ve hizmet 

                                                 
1 Ulufer Teker, Grafik, Tasarım ve Reklam, İzmir, Dokuz Eylül Yayınları, 2002, s.1 

2 Ulufer Teker, a.g.e.,s.1; http://www.reklamarasi.net/html/makaleler/yazi_bfreklam.htm 

(26.10.2002) 
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üretimindeki artış, kalitenin yükselmesi ve beraberinde gelen  yoğun  rekabet 

reklamcılığın günümüzdeki durumuna gelmesinde önemli rol oynayan diğer etmenler 

olmuştur.3  Ayrıca üretilen mal ve hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması çabaları 

da gelişen iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanılması gereğini ortaya çıkarmış 

ve bu durum iletişim araçlarından etkin mesajlar göndererek hedef kitleleri etkileyen 

reklamcılık mesleğini daha da gözde hale getirmiştir.4   Özellikle radyonun 1920’lerde 

daha sonra da 1950’lerde televizyonun etkili birer reklam aracı olarak kullanılmaya ve 

yaygınlaşmaya başlaması 20. yüzyılda reklamı daha da önemli bir hale getirmiştir. 5 

Günümüzde artık reklamın büyük kitleler üzerinde ekonomik ve sosyo-kültürel 

etkilerinin olduğu, ikna gücü yüksek bir iletişim biçimi olduğu kabul edilmiştir. Başta 

büyük işletmeler olmak üzere pek çok kuruluş için reklam vazgeçilmez bir olgudur. 

Reklam için büyük bütçeler ayrılmakta ve hedef kitlelere ulaşmak için en son teknolojik 

imkanlardan, iletişim araç ve yöntemlerinden, yaratıcılıkla ilgili en uç noktaları zorlayan 

fikirlerden yararlanılmaktadır.6  

 

                                                 
3 Metin İnceoğlu, Güdüleme Yöntemleri, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek 

Okulu Yayınları, No.4, Ankara, 1985, s.116 

4http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/zakiravsarreklam/reklamlarin_tuketici_politi

kasi.htm  (26.10.2002) 

5 İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 1999, s.217 

6 Füsun Kocabaş,  Müge Elden, Reklamcılık, İstanbul, İletişim Yayınları, 1997, s.12 
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1.2. Tutundurma Aracı Olarak Reklam  

Üretimin temel unsur, üreticilerin tam bir güç olduğu, mal ve hizmetlerin az 

bulunur ve toplam talebin toplam arzdan fazla olduğu dönemlerde geçerli olan ne 

üretirsem, ne kadar üretirsem, ne zaman üretirsem, nerede istersem satarım şeklindeki 

felsefe 1970’lerden itibaren değişmeye başladı. Hızla sanayileşen ülkelerde kitlesel 

üretimin gerçekleşmesi, dünyada globalleşme eğiliminin yaygınlaşması, rekabetin 

artması ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu üretim bazlı işletme anlayışından, 

pazarlama bazlı işletme anlayışına ve nihayetinde müşteri odaklı pazarlama anlayışına 

ulaşılmıştır. Müşteri tatminine odaklanmış modern pazarlama faaliyetlerinin kaliteli mal 

ve hizmet üreterek, uygun fiyattan satmak ve kolay ulaşılabilir olmaktan daha fazlasını 

gerektirmesi ‘tutundurma’ kavramını temel bir unsur olarak ortaya çıkarmıştır. 

Tutundurma ‘pazarlama karması’ nın ve tüm pazarlama stratejilerinin hareket noktasını 

oluşturan, kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden biri olup ‘tanıtım’ gerçeği 

etrafında şekillenmektedir.7 Bu bağlamda tutundurma kavramı  ‘Ürünün hedef kitlesini 

üründen, işletmeden, hizmetlerden, yapılan çalışmalardan haberdar etmek için ve olumlu 

bir imajın doğmasını sağlamak, varolan iyi imajı pekiştirmek ya da kötü imajı 

                                                 
7 Biçkes, Durdu; Onur Deniz, Tutundurma Ve Tutundurma Bileşiminin Optimizasyonu, 

Pazarlama Dünyası, 2002, Sayı:8,  yıl:16, s.9 
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değiştirmek yönünde yapılan bilinçli, planlanmış, değişik kanallar aracılığıyla yürütülen 

faaliyetler bütünüdür’ şeklinde tanımlanabilir.8 

İşletmeler, tarihsel olarak tutundurma metotlarından önce kişisel satıştan, sonra 

reklamlardan, daha sonra da duyurum-halkla ilişkiler ve satış geliştirmeden 

yararlanmaya başlamışlardır.  

Tutundurma metotlarından ilkini satış çabalarının en yalın şekli olan kişisel satış 

oluşturur. Kişisel satışı Amerikan Pazarlama Derneği, ’satış yapmak amacıyla bir veya 

daha fazla satın alıcı ile konuşarak sözlü sunuş yapmak’ biçiminde tanımlamıştır. Kişisel 

satış göreceli olarak sık satın alınmayan, sunuş ve gösterim gerektiren ve siparişe bağlı 

ürünlerde kullanılan etkin bir ikna ve iletişim sürecini gerektiren bir yöntemdir.9 

Tutundurma metotlarından bir diğeri olan halkla ilişkiler, pazarlamanın hedef 

kitlesinin tanımlanması ve kimlerle iyi ilişkiler geliştirileceğinin önceden saptanması 

açısından anahtar bir rol üstlenir ve diğer pazarlama iletişimi metotlarının kullanıldığı 

durumlarda iletişimi güçlendirici bir etkiye sahiptir.  

Satış geliştirme, tüketicilere yönelik olarak eşantiyon dağıtımı, sergiler, 

tanıtımlar, indirimler, mağaza içi etkinlikler,  yarışmalar, çekilişler gibi her türlü 

uygulama olabilir. 

                                                 
8 Ercan Kaşıkçı, Para-Mosyon Pazarlamanın 7 P’si, İstanbul, Kariyer Yayıncılık, 2002, 

s.50 

9  http://www.stratejiyonetim.com/kisiselsatis.htm  (27.10.2002) 
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Tüm bu tutundurma metotları içinde reklam, hızla değişmekte olan pazar ve 

tüketici yapısı karşısında üretici işletmelerin pazara girmek, pazar paylarını korumak ya 

da artırmak için en çok kullandıkları araçlardan biri olmuştur. Reklamın halkla 

ilişkilerden ve diğer tutundurma çabalarından en önemli farkı; halkla ilişkilerin ya da 

karmanın diğer üyelerinin ulaşamadığı daha geniş bir kitleye ulaşma gücüne sahip 

olmasıdır.10 Artık tüketiciler ürünü denemek için ürünün varlığı ve faydaları hakkında 

bilgilendirilmeye, ikna edilmeye veya onun pazarda varlığının hatırlatılmasına ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu da üreticinin müşteriyle etkili bir yolla iletişiminin gerekliliğini 

ortaya koymaktadır.  

Üretici işletmeler, tüketici ile doğrudan iletişim kurmanın imkansızlaşması veya 

zorlaşması gibi sebeplerden ürettiği mal ya da hizmetin tercih edilmesini sağlamak için 

büyük ölçüde reklamdan yararlanmaktadırlar. Tüketici açısından ise, reklam kendi 

gereksinimlerini tatmin etmek üzere pazara sunulmuş binlerce ürün ve hizmet içinden 

kendisi için en uygun ve rasyonel olanı tercih etmesine yardımcı olacak bir rehber 

görevindedir.11 Sonuçta, insanlar bildiklerini bilmediklerine göre daha çok tercih 

edecekler ve reklam bu noktada ürüne, tanınabilirlik ve bilinebilirlik vasfını katarak bir 

avantaj oluşturacaktır.   

 

 

                                                 
10 Ercan Kaşıkçı, a.g.e., s.119  
 
11 Füsun Kocabaş, Müge Elden, a.g.e., s.11-12 
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1. 3. Reklamın Tanımı 

Pazarlama iletişimi öğeleri içinde üzerinde en çok konuşulan ve kendisinden en 

çok şey beklenen reklamdır. Reklam gerek üreticiler gerekse de tüketiciler için önemli 

bir unsur haline gelmiştir. Reklamın bu kadar önem kazanması ve günlük hayatın içine 

bu kadar girmesi farklı açılardan bir çok tanımının yapılmasına imkan sağlamıştır. 

Amerikan Pazarlama Birliği'nin (American Marketing Association) reklam için 

kullanılmasını önerdiği tanım: ‘Bir malın bir hizmetin veya bir fikrin bedeli verilerek ve 

bedelin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan, yüz yüze satış dışında 

kalan tanıtım etkinlikleridir.’ 12 

Reklamın bir iletişim süreci olduğunu vurgulayan bir tanıma göre ise: ‘Bir mala 

ya da hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı) sözlü ya da görüntülü olarak pazar birimlerine 

sunmak için yapılan eylemlere reklam denir’ şeklindedir. 13 

Üreticiler açısından reklam: ‘Ürün ve hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın 

alma eylemine yöneltmek ve işletme imajını bu kitleler üzerinde oluşturabilmek için 

                                                 
12 Ercan Kaşıkçı , a.g.e., s.115 

13 Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef 

Kitle, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s.63 
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medyada yer ve zaman satın alma yoluyla gerçekleştirdiği bilgi verme ve ikna etme 

faaliyetleridir.’ 14 

Tüketici merkezli yaklaşımlar da reklamı: ‘Tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler 

hakkında yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir.’  şeklinde 

tanımlamaktadırlar. 

Tüm bu tanımlardan reklamın belli başlı özellikleri ortaya çıkmaktadır: 

1. Reklam, pazarlama iletişimi içerisinde yer alan bir öğedir. 

2. Reklam belirli bir bedel karşılığında yapılır. 

3. Reklam, reklam verenden tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan bir iletiler 

bütünüdür. 

4. Reklam kitle iletişim araçlarıyla yapılır. 

5. Reklamı yapan kişi ya da firma bellidir. 

6. Reklam ile tüketici, ürün, hizmet ya da düşünceler hakkında bilgilendirilmeye 

ve ikna edilmeye çalışılır. 

                                                 
14http://www.danismend.com/konular/pazarlamayon/REKLAMA%20GENEL%20BIR

%20BAKIS.htm ( 27.10. 2002) 
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Görüldüğü gibi reklam; kitle iletişim araçlarıyla kontrol edilebilen bir ikna etme 

aracıdır. Hitap ettiği kitleye bilgi vermek, değişim ve farklılıkları bildirmek, alıma ve 

denemeye teşvik etmek gibi roller üstlenir.  

1.4. Reklamın Gücü Ve Önemi 

Reklam, benzer mallar arasında tüketicilerin ilgisini çekmek ve onun seçimini 

etkilemek bakımından üzerinde durulması gereken konulardan biridir.  

Reklam, ekonomik dünyada olup bitenden toplumu haberdar eder. Yerde gömülü 

bulunan altının varlığından haberdar olmadıkça ondan yararlanma imkanı olmadığı gibi, 

gereksinimleri giderici ve yararlı ürünler hakkında tüketiciler bilgilendirilmedikçe de 

pazarlamanın başarısız olması kaçınılmazdır.15 Bir an reklâmın yokluğunu düşünelim; 

tüketici seçme kararsızlığına düşecektir. Reklam, tüketiciye ihtiyacı olan mal ve 

hizmetleri nereden, nasıl, ne fiyata alabileceği ve nasıl kullanacağı hakkında bilgi 

vererek pazara sunulmuş binlerce ürün ve hizmet içinden kendi yararına en uygun ve 

rasyonel olanı tercih etmesine yardımcı olur. Böylece tüketiciye daha bilinçli alış veriş 

imkanı sağlar.  

Günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında üreticiler açısından da  

reklamın ekonomik hayatta önemli bir yer işgal ettiğini görmek fazlaca zor 

olmayacaktır. En küçüğünden en büyüğüne kadar sanayi ve ticaret kuruluşlarının 

ürettikleri malın tanıtımını yapmak ve müşteri potansiyellerini genişletmek için bu işe 

                                                 
15 Durdu Mehmet Biçkes, Onur Deniz, a.g.m., s.9 
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büyük önem verdikleri görülmektedir. Gazete sayfaları, TV ekranlarının yanı sıra 

insanların yoğun olarak bulunduğu, dikkat çekebilecek her mekanın rengarenk resimler 

ve mesaj yüklü kısa cümlelerle doldurulması bu işin önemini göstermektedir. 

Tüm bunların yanı sıra reklamcılık faaliyetleri bizzat bir endüstri oluşturur ve bu 

endüstri; 16 

• Kitlesel üretimin gelişmesini sağlar böylece birim başına üretim maliyeti 

giderleri ve dolayısıyla fiyatlar düşer.  

• Ekonomik aktivitelerin yayılmasına olanak sağlar. Reklamdan yararlanarak 

sanayici kısa zamanda malını ülkenin her yanına tanıtıp, yayma hatta diğer ülkelere ihraç 

etme imkanı bulur. 

• Hayat düzeyinin yükselmesine katkıda bulunur.17 Yoğun rekabet koşulları 

altında imalatçılar reklamda vurgulanabilecek bir üstünlük sağlamak için ürünlerini 

iyileştirmek ve geliştirmek zorundadırlar. Böyle bir durum da ürünün tüketiciye daha 

                                                 
16 Güney Devrez, Reklamın Olumlu Yönleri, Pazarlama Ders Notları, Ankara, 2001, 

s.9; İzzet Gümüş, Süreyya Kanlar;  Türkiye’de Reklamcılık Üzerine Bir Araştırma 3, 

Pazarlama Dünyası, 1990, yıl:9, sayı: 51, s.3 

 
17 Robin A. Coulter,  Gerald Zaltman, Keith S.Coulter, Interpreting Consumer 

Perceptions of Advertising: An Application of the Zaltman Metaphor Elicitation 

Technique, Journal of Advertising, Vol. 30, 2001,  s.17 
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çok yarar sağlamasını, dayanıklı olmasını, bakım ve onarım hizmetlerinin 

iyileştirilmesini gerektirir.  

1.5. Reklamın İşlevleri 

            Reklamlar reklam veren tarafından aşağıdaki bazı işlevleri yerine getirmesi için 

yaptırılmaktadır. Bu işlevler şöyle tanımlanabilir:18  

• Yeni mal ve hizmetlerin tanıtımını yapmak : Reklamlar tüketicilerin mal 

ve hizmetlerle ilgili olarak aydınlatılmalarında, yani mal ve hizmetlerin varlığı, elde 

edilebilirliği, kullanım amacı ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarında önemli bir 

rol oynamaktadırlar.19  

            Reklam bir anlamda henüz alıcı durumunda olmayan kişileri, bir mal ya da 

hizmetin müşterisi haline getirmeye yarayan bir birimdir çünkü bilinen, tanınan bir şey, 

bilinmeyene göre daha değerli, tanıdık ve güvenilirdir.  

• Satışları artırmak: Pazarlama açısından reklamın işlevi satışların 

artırılmasına katkıda bulunmaktır.20 Reklam, bir ürünün tüketiminin artırılmasına 

özendirerek ürüne karşı olan talebi artırıp, satın almaya istekli ve satın alma gücü olan 

tüketicileri harekete geçirir. Böylece reklamlar tüketimi artırmak suretiyle üretimin 

                                                 
18 Ulufer Teker, a.g.e , s.2-3 

19http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/zakiravsarreklam/reklamlarin_tuketici_polit

ikasi.htm (02.11.2002) 

20 Hikmet Seçim, Reklamın İşlevleri, Pazarlama Dünyası, 1987, yıl:1, sayı:5, s.34 
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artmasını, üretimin artması ile de yaşam kalitesinin ve istihdamın artmasına katkıda 

bulunur. Ancak şu da göz önünde bulundurulmalıdır ki, tek başına hiç bir reklam satışı 

artırmaya yeterli değildir. Diğer bütün pazarlama faaliyetleri; mamulün planlanması 

aşamasından, üretimi, dağıtımı, ambalajlanması, fiyatının belirlenmesi, satışı ve satış 

sonrası işlemlerde dahil olmak üzere bu amaca uygun olarak yürütülürse başarıya ulaşır.  

• Marka bağımlılığı yaratmak: Reklamın üstlendiği rollerden bir diğeri, 

reklam çalışmaları aracılığıyla marka imajını tüketicilerin zihninde konumlandırarak 

hem satışların geliştirilmesine hem de ilgili firmanın tüketici tarafından olumlu 

algılanmasına destek olmaktır. Uzun dönemde markaya karşı müşteri sadakatinin 

artmasında önemli rol oynar.  

• Satıcı (aracı) sayısını artırmak: Reklamı çok yapılan mal ve/veya hizmeti 

satmak isteyen satıcıların sayısında da artış olacaktır. Böylece üretilen mal ve/veya 

hizmet daha çok tüketiciye ulaşacaktır. 

• İşletmenin tanınmışlık ve itibarını artırmak: Reklamın önemli bir amacı 

da firmaya bir kimlik ve prestij kazandırmaktır. Firmanın tanınmışlık ve saygınlığını 

arttırarak kamuoyunun tutumunu olumlu yönde etkilemektir.  

• Satışları ve piyasa payını artırmak: Firmalar reklam sayesinde ürettikleri 

mal ve/veya hizmetleri tanıtarak, tüketiciye getireceği yararları göstererek o mal ve/veya 

hizmete karşı talep yaratmayı amaçlar.  Reklam sayesinde satışların artması ile bir 

yandan işletme pazardaki payını arttırma imkanı bulurken diğer taraftan da işletmenin 
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optimal kapasitede üretim yapma imkanına kavuşması mamul birimi başına sabit 

giderlerinin azalmasına yol açarak işletmenin daha fazla kar elde etmesini sağlar. 21 

• Müşteri memnuniyetini artırmak: Reklam mal ve/veya hizmetin nitelik 

ve kalitesini belirterek müşteriyi markaya ve firmaya karşı ilgili tutarak müşteri 

memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına alır.  

Ayrıca müşteriyi satın alma kararından dolayı destekleyerek satın alma sonrası 

‘acaba doğru seçim yaptım mı?’ türünden kaygı ve endişeleri azaltmaya yarar.  

1.6. Reklamın Sınıflandırılması 

Reklamı farklı kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür : 

1.6.1. Coğrafi Kriterlere Göre 

• Bölgesel Reklamlar: Belli bölgelerdeki (belirli bir şehir, kaza, semt vb.)  

tüketiciye ulaşmayı amaçlayan reklamlardır.  

• Ulusal Reklamlar: Ülke çapında gerçekleştirilen genellikle üretici firma 

tarafından yapılan reklam çalışmalarıdır. 

• Uluslararası Reklamlar: Uluslararası pazarlara yönelik olarak reklam 

faaliyetlerinin uluslararası düzeyde uygulanmasıdır.           

 

                                                 
21 Ulufer Teker, a.g.e., s.3 
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1.6.2. Hedef Pazara Göre 

• Tüketicilere Yönelik Reklamlar: Nihai tüketiciye yönelik yapılan 

reklamlardır. 

• Endüstriyel Reklamlar: Bir malı üretimde kullanmak amacıyla satın alan 

üreticilere yönelik yapılan reklamlardır.  

• Ticari Alıcılara Yönelik Reklamlar: Reklam yapan firmanın mallarını 

satmak amacıyla satın alan toptancıları, perakendecileri ve diğer alıcıları o malı almaya 

teşvik eden reklamlardır.22 

1.6.3. Reklamın Amaçladığı Etki Süresine Göre 

• Doğrudan (Dolaysız) Reklam: Hedef kitle üzerinde hemen satın alma 

davranışı yaratmayı amaçlayan, potansiyel alıcıları hemen harekete geçirmek amacıyla 

yapılan reklamlardır. 

• Dolaylı Reklamlar: Esas amacı ani etkiler yapmak yerine belli bir süre 

içinde satın almaya teşvik edecek, uzun vadeli tanıtım ve imaj yaratmayı hedefleyerek 

yapılan reklam çalışmalarıdır.  

 

                                                 
22 Mehmet Tığlı, Medya Planlarının Geliştirme Süreci, Pazarlama Dünyası, 1995, yıl:9, 

sayı: 49, s.10 
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1.6.4. Taşıdığı Mesaja Göre 

• Ürün Reklamı: Herhangi bir ürün çeşidinin talebini, kabulünü ve tercihini 

arttırmak amacıyla yapılan reklamlardır.  

• Kurumsal Reklamlar: Bu tür reklamlarda bir kurumun saygınlığını, 

seçkinliğini, özelliğini vurgulayarak olumlu bir imaj yaratmak amaçlanır. Bu şekilde 

işletmeye karşı bağlılık yaratılmaya çalışılır.  

1.6.5. Kullanılan Araca Göre 

• Yazılı Basın Reklamları: Gazete, dergi, mecmualarda yayınlanabilen 

reklamlardır.     

• Görsel Ve/Veya İşitsel Reklamlar: Radyo, televizyon, sinema gibi  yayın 

yapan reklam araçlarıyla yapılan reklamlardır. 

• Açık Hava Reklamları: Dış mekanlarda kullanılan araçlarla (afiş, billboard, 

vb.) yapılan reklamlardır. 

• Elektronik Ortamlarda Yapılan Reklamlar: İnternet üzerinde yapılan 

ürün/hizmet reklamlarıdır. 

1.7. Reklam Araçları Ve Reklam İletişimi Açısından Üstün Ve Zayıf Yönleri 

İşletmeler açısından bir ürün veya hizmetin hazırlanmasından sonra üzerinde 

önemle durulacak noktalardan birisi ‘reklam araçları’ ya da ‘reklam ortamları’nın 
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seçilmesidir. Reklam mesajının etkin olabilmesi için iletilecek mesaja göre uygun bir 

kanalın seçilmesi gerekir. Yapılan araştırmalara göre aynı mesajın değişik kanallardan 

verilmesi sonucunda mesajların etkileri de değişik olmuştur.23 Dolayısıyla yanlış reklam 

araçlarının seçimi, istenilen hedeflere ulaşılamamasına ve yapılan reklam harcamasının 

boşa gitmesine neden olabilir.  

Yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye’de reklam taşıma potansiyeli bulunan 

medya araçları olarak;24  

• 16’sı ulusal, 15’i bölgesel, 229’u yerel ölçekte yayın yapan 260 televizyon 

kanalı (53’ü kablolu),  

• 30 ulusal, 108 bölgesel 1062 yerel yayın yapan 1200 radyo istasyonu, 

• tüm ülkede dağıtımı yapılan 32 gazete ve 85 derginin olduğu belirlenmiştir. 

Reklam araçlarının seçiminde işletmenin ulaşmak istediği hedef kitlenin 

incelenmesi sırasında tüketicilerin kitle iletişim araçlarını kullanma alışkanlıklarının 

düşünülmesi gerekmektedir. Zira reklam iletişiminde kullanılması mümkün olan her 

reklam aracının bir başka reklam aracına göre üstün yönleri (avantajları) olduğu gibi 

zayıf yönleri (dezavantajları) de bulunur. Yapılan bir araştırmada iletilmek istenilen 

mesaj geniş kapsamlı ve karmaşık bir yapıya sahip ise basılı yayınlar kullanılarak alıcıya 

                                                 
23 Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, Genel İletişim, Ankara, Nobel Yayıncılık, 2002, 

s.128 

24 http://www.rd.org.tr/sektor/sektor2000.asp, (23.12.2002) 
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ulaştırıldığında sözlü araçlara oranla çok daha fazla etkili olduğu saptanmıştır. Bu 

duruma neden olarak, mesaj ile ilgili olarak alıcının kafasında sorular oluştuğu zaman o 

noktaya geri dönme şansının olması gösterilmiştir.25 Dolayısıyla reklamın içeriği genişse 

gazete, dergi gibi alan medyaları tercih edilmelidir.  Reklam mesajının sık tekrarı ve 

ezberletilmesi gereken durumlarda ise radyo, televizyon gibi zaman medyaları 

kullanılmalıdır.  

Basılı reklamlarda resim ve kelimeler, bunların rengi, medyadaki yeri, çevresiyle 

ilişkisi önemlidir. Radyo ve televizyonda ise söz ve sesler, hareket süresi, seslerin tonu, 

metin önemlidir. Bu nedenle bir malın satın alınmasında görüntüsü önemliyse, moda ve 

otomobil reklâmlarında olduğu gibi göze hitap eden reklam türü tercih edilmelidir. 

Heyecan verici bir etki yaratılmak istendiğinde de aynı şekilde reklamda görüntü 

kullanımı tercih edilmelidir çünkü görsellik çoğu kelimenin ifade edemeyeceği duygu ve 

anlatım gücüne sahip olacaktır. Ancak reklamda metnin ve kelimelerin de çok önemli 

olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle yeni bir ürün tanıtımında kelime ve resim aynı 

derecede önemlidir çünkü tüketici normal olarak ürünle ilgili bir çok sorunun cevabını 

bekleyecektir; ‘Ürün nedir?, Ne işe yarar?, Şekli nasıldır?, Hangi renkleri vardır?, 

Deneyenlerin fikirleri nedir?’ gibi. İşte bu noktada reklamda bu soruların cevaplarının 

verilmesi gerekir ki devreye reklam metnindeki anlatım girer. Kısacası; özellikler, yer, 

durum, sonuç gibi insanların mantıklarına hitap etmek gerektiğinde sözlü elemanlara 

başvurulmalıdır.  

                                                 
25 Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, a.g.e.,s.128 
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Reklam iletişiminde kullanılan belli başlı iletişim araçlarını temel işlevlerini 

dikkate alarak aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür: 

a)  Basılı Reklam Araçları 

• Gazeteler 

• Dergiler 

• Direkt Postalar (El ilanları, Kataloglar, Broşürler, Tanıtım Kitapçıkları, 

Satış mektupları, Posta Kartları) 

 b) Yayın Yapan Reklam Araçları  

• Radyo  

• Televizyon 

             c) Diğer Reklam Araçları 

• Açık Hava Reklam Araçları (Afiş, Pankart, Tabelalar, Billboardlar, Durak 

Reklamları, Duvar ve Çatı Reklamları) 

• Fuarlar 

• Satış Yeri Reklam Malzemeleri 

 d) Elektronik Ortamda (İnternet üzerinden) Yapılan Reklamlar  
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1.7.1. Basılı Reklam Araçları 

Basılı reklam araçları mesajların hedef kitlesine yazı, fotoğraf, grafik gibi görsel 

unsurlarla ulaştırıldığı ortamlardır. Bu araçlar daha uzun süreli kullanım imkanı sağlar. 

Televizyon, radyo gibi yayın yapan reklam araçlarına göre daha kalıcı, ekonomik ve 

esnektir. Ayrıca saklanma ve ileride kullanılma avantajları vardır. Fakat gazete ve dergi 

okurunun azlığı, okunduktan sonra atılması ve baskısının iyi olmaması gibi 

dezavantajları bulunmaktadır. 

1.7.1.1. Gazeteler 

Basılı reklam araçları içinde en çok kullanılan gazeteler günümüzde en önemli 

bilgi kaynaklarından biridir. Günlük gazeteleri büyüklüklerine ve dağıtıldıkları alanların 

çeşitliliğine göre yerel, ulusal ve uluslararası gazeteler olarak sınıflandırmak 

mümkündür. Bu bağlamda çok çeşitli olmaları ve farklı kitlelere hitap edebilmesi 

nedeniyle çok tercih edilen bir reklam aracıdır.  

Gazetelerin başka bir üstünlüğü ise esnek olmalarıdır. Bunun anlamı, bir 

reklamın ne kadar süre ile yayınlanacağı ya da yayınlanan bir reklamın günlük olarak 

değiştirilmesi reklam verenin tercihine bağlıdır.26 Ayrıca kişi başına düşen reklam 

maliyeti çok azdır ve mesajın sık yayınlanma olanağı vardır. Yine son dakikaya kadar 

reklamda istenen herhangi bir değişikliğin yapılmasına ya da gerekli durumlarda birkaç 

saat içinde reklam iletisinin kamuya duyurulması olanak sağlar. Sözgelimi büyük bir 

yangın haberinin yanında yangın sigortası reklamı hemen yayınlanabilir. 

                                                 
26 Ulufer Teker, a.g.e., s.154 
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Ancak tüm bu avantajların yanında yaşam süresinin çok kısa olması ve sadece 

okur yazar kitleye hitap  etmesi gibi bir takım dezavantajları da beraberinde getirir. 

1.7.1.2. Dergiler 

Basılı reklam araçlarının ikinci büyük grubunu oluşturan dergileri dört gruba 

ayırmak mümkündür: 

1. Geniş toplum kesimlerine hitap eden genel konulu dergiler ( Tempo, Aktüel, 

Aksiyon, Nokta  vb.) 

2. Meslek dergileri (Bankacılık yayınları, bilgisayar, ekonomi dergileri vb.) 

3. Toplumdaki belli kesimleri hedefleyen dergiler ( Spor, kadın, moda, gençlik, 

çocuk yayınları) 

Dergilerin alıcı ve okuyucu kitleleri daha belirgin olduğu için doğru dergide 

reklam verilirse hedef kitleye ulaşma şansı gazetelere oranla daha fazladır. Ayrıca 

dergilerde kullanılan baskı tekniğinin gazetelere oranla daha yüksek kalitede olması 

nedeniyle basılacak resimler daha iyi görüntü verecek ve daha etkili olacaklardır. Bir 

diğer avantaj ise, dergiler genellikle haftalık, 15 günlük, aylık gibi belirli zaman 

dilimlerinde yayınlandıkları için yeni sayıları çıkıncaya kadar güncelliklerini koruyacak 

ve reklamın kalıcılığı daha uzun süreli olacaktır. 

Dergi reklamlarının sayılan bu üstünlüklerine karşın birtakım  sakıncaları vardır. 

Örneğin dergilerde yayınlanacak reklamlarda ani değişiklikler yapmak mümkün 
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değildir. Bunun yanında yayın dönemleri uzun olduğu için esnek olmamakta ve güncel 

konularla ilgili reklam mesajlarının yer alması için uygun değildirler. Dergiler yoluyla 

pazara sık ulaşma imkanı yoktur. 

 1.7.1.3. Direkt Postalar 

 Basılı reklam iletişiminin bir başka şekli de, direkt posta yolu ile reklam 

malzemelerinin (broşür, el ilanı, posta kartları, kataloglar gibi) potansiyel müşterilere 

gönderilmesiyle yapılan reklamlardır.  

Doğrudan posta yoluyla yollanan broşürler, firmanın ürün ya da hizmetleri 

hakkında bilgiler (ürünün türü, kodu, fiyatı gibi) verdiği gibi sipariş formları da içerir. 

Böylece tüketici hem ihtiyacı olan bir ürünü almak için satış merkezine gitmek zorunda 

kalmaz hem de ilgi duyduğu ürünler hakkında bilgi sahibi olma, karşılaştırma yapma 

imkanına kavuşur. 

Bu reklam aracının da kendine özgü birtakım avantajları ve dezavantajları vardır: 

Avantajlar: 

• Posta yoluyla doğrudan adrese yollanarak gerçekleştirilen bu reklamlar hedef 

kitleye doğrudan ve süratle ulaşır. 

• Bu yöntem de belli bir medyaya bağımlılık olmadığından reklam mesajları 

daha esnek şekilde aktarılabilir. 
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Dezavantajlar: 

•  Hedef müşterilerin adreslerini bulmakta güçlükle karşılaşılabilir.  

•  Posta yollanan kişilerin bir kısmı bundan rahatsız olabilir ve reklam 

malzemelerinin okunmadan çöpe atılma riski bulunur.  

1.7.2. Yayın Yapan Reklam Araçları 

Yayın yapan reklam araçları radyo ve televizyondan oluşmaktadır. Okuma 

yazma oranının düşük olması durumunda göze ve kulağa hitap eden bu reklam 

araçlarının etkinliği diğer reklam araçlarına göre daha fazladır. 

1.7.2.1. Radyo 

Radyo, günümüzde hala son derecede hızlı bilgi iletimi sağlayan, her yere 

taşınabilen, her yerde dinleme olanağı veren etkili bir iletişim aracıdır. İş yerinde, evde, 

otomobilde, yemekte kısaca günün her saatinde radyo dinlemek mümkündür. Ancak  

radyonun yalnız kulağa yönelik olması mesajın algılanma olasılığını azaltan bir 

faktördür. Bu nedenle radyo reklamlarında dikkati çekmek için anlamlı biçimde 

birleştirilmiş ve birbirini destekleyerek etki yapan insan sesi, müzik ve efekt 

karışımından yararlanılır. Reklam yazımında özellikle kulağa hoş gelecek ve dinlenmeyi 

istenir hale getirmek  için eğlendirici unsurlardan ve esprilerden yararlanılır. Ayrıca 

mesaj sık sık tekrarlanarak dinleyicinin bilincinde/bilinçaltında yer edinilmeye çalışılır. 
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1.7.2.2. Televizyon 

Bugün görsel ve işitsel alanda iletişimin büyük bir bölümünü televizyon 

üstlenmiştir. Toplumsal, eğitsel, siyasal ve kültürel alanlar başta olmak üzere yaşamın 

her alanında ciddi bir rol oynamaktadır.27 Her şeyden önce büyükten küçüğe herkesin 

günlük yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. 

Televizyon hem göze hem de kulağa hitap ettiği için reklam mesajları diğer 

iletişim araçlarına oranla izleyici tarafından daha iyi algılanmaktadır. Özellikle 

reklamlardaki görüntü öğeleri, bir fikrin çabuk ve dolaysız olarak anlatımında 

sözcüklerden daha etkilidir. Görme işlevinin dış dünyadaki bilgileri alma ve algılamada 

diğer duyulara oranla daha gerçekçi ve daha üstün olduğu bilinmektedir. Dış dünyaya 

ilişkin bilgilerimizin tek olarak sadece görme veya sadece işitme yolu ile alınması 

üzerine yapılan araştırmalara göre dış dünyadan gelen mesajların % 70’i görme, geri 

kalan % 30’luk bölümü ise işitme yoluyla algılanmaktadır.28  

Televizyonda mesajların hareketli ve akıcı şekilde verilmesi de algılamadaki 

üstünlüğünü belirleyen bir diğer özelliktir. Değişik ses, görüntü ve renk efektlerinden 

yararlanarak ilgi ve dikkat çekiliği artırması yanında olayların ‘o an gerçekleşiyormuş’ 

izlenimini vermesi ve izleyicinin her seyredişinde kendisi ile o an iletişim kuran yüzler 

ve seslerle karşılaşması verilmek istenen mesajın değerini bir kat daha arttırmakta ve 

akıllarda daha uzun  süre kalmasını sağlamaktadır. Ayrıca televizyon popüler olması ve 

                                                 
27 Judith Lazar , İletişim Bilimi, Cengiz Anık (çev.), Ankara, Vadi Yayıncılık, 2001, s.88 
 
28 Ulufer Teker, a.g.e , s.161 
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kitlelere seslenebilme bakımından da bir üstünlüğe sahiptir. Buna karşılık TV spotlarının 

kalıcı olamaması, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve hedef pazarı seçme olanağının 

azlığı bu aracın zayıf yanlarıdır. 

1.7.3. Diğer Reklam Araçları 

Bu gruba dahil olan reklam araçları heterojen bir grup olup basılı ve yayın yapan 

araçların dışında yer alan reklam araçlarıdır.  Açık hava reklam araçları, fuarlar, satış 

yeri reklam malzemeleri, elektronik reklam araçları vb.dir. 

             1.7.3.1. Açık Hava Reklam Araçları 

             Afişler,  pankartlar, tabelalar, billboardlar, reklam balonları, yol panoları, taşıt 

panoları, duvar ve çatı reklamları gibi halka açık yerde sergilenen iletişim araçlarıdır. 

Özellikle coğrafi açıdan esnek olması, ülke içinde hem yerel hem de genel kullanıma 

uygun olması, düşük maliyeti, doğrudan tüketiciye ulaşabilme ve uzak mesafelerden 

fark edilebilme avantajlarına sahiptirler.  

Açık hava reklamcılığı hiçbir güç harcamadan maruz kalınan tek reklam 

mecrasıdır. Sokağa çıktığınız anda açık hava reklamlarıyla karşılaşırsınız. Bu nedenle 

açık hava reklamlarının yerleri ve sunuş biçimleri bu reklamların etkisini artırmada ve 

satışa elverişli ürünlerin tutundurulmasını sağlamada büyük rol oynamaktadır. Örneğin, 

satış merkezlerine ve kalabalık bölgelerin çevresine yerleştirilen açık hava reklamları 

alışverişe çıkmış bir tüketicinin dikkatini çekerek tercihlerine yön verebilmektedir. 
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Bu avantajların yanında dezavantajları ise şunlardır: Bu reklamları izleyenlerin 

büyük çoğunluğu hareket halinde olduklarından ve reklam, geçiş süresi içinde görüldüğü 

için mesajlar etkili ve kalıcı olmayabilir. Ayrıca izleyicinin o andaki durumu, dikkati ya 

da dikkatini dağıtabilecek yağış, trafik, sıcaklık gibi faktörler reklamın fark 

edilmemesine sebep olabilir. Bu olumsuzluğu giderebilmek için izleyeni hızlı bir şekilde 

etkileyebilecek dikkat çekici, çarpıcı, özgün mesajlar, renkler, sloganlar, imgeler 

kullanılır.   

             Açık hava reklamlarının en çok tartışılan yanlarından biri ise şehir estetiğine 

yaptığı olumlu ya da olumsuz etkileridir. Açık hava reklamları estetik açısından 

kamunun eleştirisine maruz kalabilmekte, kent dokusunu bozduğu ve görüntü kirliliğine 

sebep olduğu için bu konuda yasal kısıtlamalar getirilebilmektedir.  

1.7.3.2. Fuarlar 

 Fuarlar belirli tarihler arasında düzenlenen bölgesel, ulusal ya da uluslararası 

düzeyde olmak üzere gerçekleştirilen bir ürünün imalattan son tüketiciye uzanan çizgide 

bütünsel olarak duyurulmasını, bire bir tanıtılmasını ve açıklanmasını sağlayan 

organizasyonlardır. 

Fuarlar; firmalara, potansiyel müşterileri ile yüz yüze gelme, firmalar arası 

doğrudan bağlantı kurma, yabancı ortaklarla işbirliği oluşturma, ürün ve hizmetinin 

etkin tanıtımını yapma, aynı  veya  benzer  sektörlerdeki  ürün  ve  hizmetlerin  kalite  ve  
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fiyatlarını görerek karar alma sürecinde rasyonelliğe ulaşma, son teknolojiyi tanıma gibi 

olanaklar sunar. 29 

Bu avantajların yanında, firmaların fuarlardan belirli bir kazanç ile dönebilmeleri 

için ürünlerinin o pazara uygun olup olmadığını araştırmaları büyük önem taşır. Ayrıca, 

fuarlar ürünlerin sunulduğu geniş pazarlardır ve aynı amaçla bir araya gelmiş kişilerden 

oluşan bu ortamda firmalar arasındaki rekabet hemen göze çarpar. Ürünlerde veya 

sunumda diğer firmaların önüne geçmek ya da arkada kalmak çok kolaydır. 

1.7.3.3. Satış Yeri Reklam Malzemeleri 

Bu tür malzemeler özellikle satışı gerçekleştirmek amacıyla tüketicilerin satın 

alma kararlarının son aşamasında önem taşırlar. Çıkartmalar, çeşitli hediyelik eşyalar, 

hareketli yazılar, teşhir stantları, reklamı yapılan ürünün maketi bu malzemelere örnek 

olarak gösterilebilir.  

1.7.3.4. Elektronik Ortamda (İnternet Üzerinden) Yapılan Reklamlar 

Gittikçe günlük hayatımızın bir parçası haline gelen internet,  yayıncılığın  yeni  

bir şekli olarak karşımıza çıkmakta ve kısa zamanda, diğer yayıncılık alanları içinde iyi 

bir konuma geleceğinin işaretlerini vermektedir.   

 

 

                                                 
29 http://www.izto.org.tr/DUYURU/odatop/sun.htm (27.12.2002) 
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İnternet, tüm dünyada veri tabanlarını ve bilgisayarları birbirine bağlayan 

bilgisayar ağının adıdır. İnternet reklamcılığı; internet üzerinde yapılan ürün ve/veya 

hizmet reklamlarıdır ve online pazarlama içerisinde yer alır. Online pazarlama, ürün 

veya hizmetlerini internette sunan şirketlerden oluşmaktadır. Genellikle diğer web 

sitelerinde reklam yayınlayarak veya reklamı bir başka yöntemle hedef kitleye sunarak 

yapılır.30 

           İnternet ortamında reklam vermenin en büyük avantajlardan birisi, müşteri ile 

birebir ilişki kurulabilmesi ve müşteriden anında geri besleme alabilmesidir. İnternet 

üzerinde reklamlarda kişilerin reklamı görüp görmediği, tıklayıp tıklamadığı kesin 

olarak görülebilir.  Bu şekilde reklamlar takip edilebilir ve izlenme oranı belirlenerek 

etkisi analiz edebilir.  

Ayrıca diğer reklam alanlarıyla kıyaslandığında hedef kitleye hem en 

ekonomik biçimde hem de günün 24 saati, yılın 365 günü ulaşabilmeyi sağlayan bir 

araçtır. Güncellemek her saniye mümkündür, son dakika değişiklikleri ve eklemeler çok 

kısa sürede ve basitçe yapılabilir, ortaya çıkabilecek hatalar ise ciddi kayıplara uğrama 

riski olmadan tasarımcı tarafından kolayca düzeltilebilir. 

Ancak elektronik ortamda reklam vermenin tüm bu avantajların 

kullanılabilmesi ve internette ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi için hedef kitlenin bu 

konuda bilgisinin olması ve bilgisayar kullanıcılarının sayısının artırılması 

gerekmektedir. Ayrıca internet üzerinde uluslararası pazarlama kuralları bir standarda 

                                                 
30 http://www.meya.8m.com/lisans%20tezi.htm (27.12.2002) 
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oturmadığından telif hakkı iddiaları, yanlış reklam uygulamaları gibi sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ALGI VE REKLAMDA ALGININ ROLÜ 

2.1. İletişim Ve Reklam İletişimi 

Reklam mesajının hedef kitleye ulaştırılmasında mesajın nasıl verildiği büyük 

önem taşır çünkü reklam ister görsel ister işitsel ya da her iki özelliği birden taşısın bir 

gönderici ile o mesajı alan hedef kitle arasında gerçekleşen bir iletişimdir. Dolayısıyla 

reklamın üstlendiği birinci rol; üretici, ürün ve tüketici arasında iletişim kurmaktır.31  

Genel anlamı ile iletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her 

türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.32 Tanımı biraz daha genişletmek gerekirse 

iletişim; haber, bilgi, duygu, düşünce ve tutumların simgeler sistemi aracılığıyla kişiler, 

gruplar arasında ya da toplumsal düzeyde değiş tokuş edildiği dinamik bir süreç olarak 

da tanımlanabilir.33 Reklam iletişimi açısından değerlendirildiğinde ise iletişim, üretici 

işletmelerden hedef tüketicilere doğru bir mesaj akışını ifade eder  (Şekil 1). 

 

                                                 
31 Kjell Gronhaug, Olav Kvitastein, Sıgmund Gronmo, Factors Moderating Advertising 

Effectiveness As Reflected In 333 Tested Advertisements, Journal of Advertising 

Research, October-November, 1991, s.42 

32 Acar Baltaş, Zuhal Baltaş, Bedenin Dili, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s.19 
 
33  Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, a.g.e., 2002, s.12 
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İletişimin gerçekleşebilmesi için en az üç temel öğeye ihtiyaç vardır.  

• Kaynak 

• Mesaj 

• Hedef     

Kaynak (Gönderici) : Kaynak birim iletişimin başlatıcısıdır ve iletmek istediği 

mesajı hedef birime gönderen kişi, grup, örgüt ya da belli bir kitle olabilir.  

İletişim her şeyden önce kaynak birimin zihninde tasarladıklarıyla başlar. Bunları 

sahip olduğu veri ve bilgilere göre, kendi algılamasına bağlı olarak düzenleyerek 

kelimeler, şekiller, rakamlar veya semboller şeklinde kodlar ve bir mesaj olarak iletişim 

kanalından geçirerek hedef birime ulaştırır. Bu durumda iletişimde en önemli 

Gazete, 
dergi, TV, 
radyo,vb. 

Reklam 
veren 

kişi/kuruluş 

Reklam 
Mesajı 

 

Hedef 
Kitle 

Geri Bildirim 

Şekil 1: Reklam İletişimi 
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sorumluluk kaynağa aittir; çünkü iletişim sürecini başlatan ve mesajı kodlayarak 

gönderen odur.34 

İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin temel koşullarından birisi, 

kaynağın uygunluğudur yani iletinin hangi kaynaktan alındığı da çok önemlidir.  

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda inanırlık, sevilme, benzerlik ve seçilebilirlik 

iletişimin başarısı için kaynak açısından en önemli öğeler olarak belirlenmiştir.35 

• İnanılırlık :  Hedefte tutum değişikliği yaratmayı amaçlayan bir iletişim 

çabasının başarılı olup olmayacağını belirleyen en önemli faktörlerden birisi kaynağın 

inanılırlık  derecesidir.   

Kaynağın inanılırlığına etki eden başlıca öğeler, kaynağın ‘saygınlığı’ ve 

‘güvenirliliği’dir. Aynı mesajın farklı kaynaklar tarafından verildiğinde farklı sonuçlar 

doğurması iletişimde saygınlık ve güvenilirliğin öneminin en açık kanıtıdır. 

Saygınlık daha çok kaynağın konusunda uzman olup olmadığıyla ve dinleyicinin 

kaynağa duyduğu saygı derecesiyle ilgilidir. Konusunda uzman olan bir kişi tarafından 

verilen mesaj sıradan bir kişi tarafından verilene oranla çok daha etkili olacaktır.36  

                                                 
34 Paul Preston, Communication for Managers, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs,  
 
New Jersey, 1989, s.14 
 
35 Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, a.g.e., s.13 
 
36 Philip Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and 

Control, Prentice Hall International  Editions, 1996, s.578 
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Ancak şu da unutulmamalıdır ki, kaynak konusunda ne kadar uzman olursa olsun 

herhangi bir iletişim olgusunu gerçekleştirmedeki amacı dinleyiciyi kandırmak olarak 

yorumlanırsa gerçekleştirilen iletişimin dinleyici üzerinde fazla bir etkisi olmayacaktır.37 

Kaynağın inanılır olarak algılanmasında rol oynayan bir diğer etken 

güvenirliliktir.  Bu nedenledir ki, reklamlarda tüketicinin güvenini kazanmış herkes 

tarafından sevilen, tanınan sporcu ve film yıldızlarından yoğun şekilde yararlanılır çünkü 

genelde hayranı olunan bir kişi herhangi bir ürünü ve/veya hizmeti tanıtıyorsa 

güvenilebilirdir. 38 Bu nedenle birçok reklam filminde ünlüleri görmemiz mümkündür; 

Molfix reklamlarında Hülya Avşar’ı, Telsim reklamında ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı, 

Rinso reklamında Beyazıt Öztürk’ü, Ak-Emeklilik reklamında tiyatro ve sinema 

oyuncusu Meltem Cumbul’u, Toyota Corolla'nın reklam filminde ABD'li aktör Brad 

Pitt'i vb. Bununla birlikte reklamlarda ünlü kişilerin kullanımında dikkat edilmesi 

gereken önemli bir nokta reklamda kullanılacak olan kişiliğin reklamı yapılan 

ürün/hizmetin önüne geçmemesi gerektiği olgusudur. Reklamla ilgili olarak tüketicinin 

hafızasında üründen çok ünlü kişi kalmışsa reklam iletişimi amacına ulaşamayacaktır. 

• Sevilme : Yapılan çeşitli araştırmalar mesaj veren kaynağın sevildiği  ya da 

sevimli bulunduğu durumlarda tutum değişikliğinin meydana gelme olasılığının daha 

                                                 
37 Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, a.g.e., s. 133 

38http://www.danismend.com/konular/pazarlamayon/PAZREKLAMLARDA%20STAR

%20STRATEJISI.HTM (27.12.2002) 
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yüksek olduğuna işaret etmektedir.39 Özellikle sevilen çizgi film karakterlerinin 

çocukların ürünlere yönelişleri ile doğrudan bir etkisi olduğu bir çok araştırmada 

desteklenmektedir. Örneğin 1991’de Belçika’da 7-9 yaşları arasında 175 çocuk üzerinde 

yapılmış araştırmada çocuklara ‘Çocuklar neden Iglo dondurmalarını yerler?’ diye 

sorulduğunda %34 oranında ‘Çünkü Pembe Panter Iglo dondurmalarını seviyor’ yanıtı 

alınmıştır.40  

• Benzerlik : Kaynak ile mesaj verilen hedef arasındaki benzerlik tutum 

değişiminde rol oynayan bir diğer etkendir. Bazı sosyal psikologlar, bize benzeyen 

kişilerin tutumlarımız üzerinde daha etkili olmalarının sebebini bize benzeyen kişileri 

daha çok sevmemiz olduğunu belirtmektedirler.41 Örneğin piyasaya yeni çıkacak ev 

hanımlarına yönelik bir çamaşır deterjanının reklamında yine bir ev hanımı 

kullanıldığında bu deterjanın denenme olasılığı artacaktır. 

Mesaj (İleti) : Kaynak, sahip olduğu bir fikri ya da onunla ilgili davranışları 

alıcısı ile paylaşmak isterse, onu öncelikle hareket, jest, mimik, ses, söz, çizim, ışık, 

                                                 
39  Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, a.g.e., 2002, s.15  

40 Fusün Kocabaş, Müge Elden, Reklam ve Yaratıcı Strateji, Yayınevi Yayıncılık, 1. 

Basım, İstanbul, 1997, s.150 

41 Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, a.g.e., s.16, Bruce King, Satışta 

Psikolojik Engelleri Aşmanın Yolları, Osman Akınhay (Çev.), İstanbul, Beyaz Yayınları, 

1998, s.45 
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resim, heykel, yazı, formül vb. gibi unsurlardan en az biri ile yapılmış bir mesaj haline 

getirmek zorundadır.42  

Kaynak birim, mesajı kendi anladığı ve algıladığı şekilde kodlar. Mesajı alan 

alıcı da iletilen bu kodu kendi algılamasına bağlı olarak, tercüme edip, anlamlandırır. Bu 

noktada başarılı bir iletişim ancak, alıcının iletiyi çözmesi ve ona kaynak tarafından 

aktarılmak istenen bilgiye yakın bir anlam vermesi ile rnümkün olabilir. Bu nedenle 

kaynağın, alıcıda amaçladığı davranış değişikliğini gerçekleştirebilmesi için mesajını 

alıcının anlayabileceği sembollerden, yoruma yol açmayacak şekilde ve alıcının 

çözümleyebileceği bir biçimde kodlaması gerekir. 

Söylenilen sözlerin başarısı genellikle sadeliğine ve kısalığına bağlıdır. 

İngilizce‘de çok kullanılan bir kısaltma vardır:43 

KISS ( Keep It Short and Simple) 

Türkçesi ; kısa ve basit tut olarak açıklanabilir. 

          Kısa:  Zira insanlar daha ziyade kısa konuşmalara konsantre olabilir.  

          Basit: Çünkü dinleyicinin söylediklerinizi anlayabilmesi, hazmedebilmesi ve 

hatırlayabilmesi daha kolaydır. 

                                                 
42 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği ,İstanbul, Beta Yayıncılık, 2001, s.422  

43 http://www.firat.edu.tr/sanalunv/otmg/ilet_sureci.htm (03.01.2003) 
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Dolayısıyla reklamlarda tüketicilere aktarılacak mesajların karmaşık olmaması ve 

anlam karmaşası yaratmadan çözümlenip, algılanabilecek nitelikte olmaları 

gerekmektedir. 

 Hedef (Alıcı) : Kaynaktan gelen mesajın alıcısı konumunda olan hedef iletişim 

sürecinin üçüncü temel unsurudur. Hedef mesajın iletilmek istendiği kişi, grup, örgüt ya 

da belli bir kitle olabilir.  

Mesajın gönderilmesi esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan 

birisi hedefin algılama düzeyidir. Mesajın etkili olabilmesi, alıcı için uyaran niteliğinde 

olmasına ve bilginin çözülüp anlaşılmasına bağlıdır Nietczhe ‘hiç kimse bilgilerinin 

elvermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir’ derken aslında iletişimde esas olanın 

hedefin algı düzeyi olduğunu göstermektedir.44  

              Bahsedilen bu temel unsurların yanısıra etkin bir iletişimin 

gerçekleştirilebilmesinde rol oynayan ikincil öğeleri de kısaca incelemekte fayda vardır. 

Bunlar: 

• İletişim Kanalı 

• Geri Bildirim (Geri Besleme) 

• Çevre Koşulları 

                                                 
44 Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, a.g.e., s. 10 
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            İletişim Kanalı : İletişim kanalı mesajın göndericiden alıcıya aktarılmasını, 

geçmesini sağlayan yoldur. Kanal kapsamına havadaki ışık ve ses dalgalarından iletişim 

araçlarına (radyo, televizyon, telefon vb.) kadar iletiyi aktaran tüm yollar girer.  

Geri Bildirim (Geri Besleme) : Etkin iletişimin bir başka unsuru da geriye bilgi 

akışıdır. Bu alıcının mesajı gönderene bir çeşit cevabıdır ve geri bildirim sayesinde 

gönderici mesajının doğru şekilde yorumlanıp, yorumlanmadığını ya da iletilmek 

istenene bir tepki gösterilip gösterilmediğini  anlar. Geri bildirim bir tür kontrol 

mekanizmasıdır ve iletişim sürecini etkinleştirir.45 

Çevre Koşulları: Çevre koşulları, iletişim sürecini etkileyen bütün koşulları 

içerir. Çevre koşulları, iletişimi bozma özelliği taşımaları nedeniyle önemlidirler ve 

iletişimi bozan en önemli çevre koşulu gürültüdür. Gürültü iletişim sürecinde ortaya 

çıkan, iletişimin normal akışını engelleyici her türlü durum olarak tanımlanabilir.46   

 Sonuç olarak, iletişim, toplumsal bir varlık olan insan için kaçınılmaz bir 

olgudur ve günümüz reklam faaliyetlerinin de merkezinde temel bir unsur olarak yer 

almaktadır. Pazarlama iletişiminde üzerinde anlaşılan temel noktalardan birisi, 

firmaların öncelikle tüketicilerinin kalplerine ve akıllarına ulaşabilmesi gerekliliğidir, ki 

bu da etkin bir iletişim sürecine dayanmaktadır.  

                                                 
45 Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, a.g.e., s.31 
 
46 Judith Gordon, Organizational Behavioral, Ally and Bacon Inc., Boston, 1997, s.228,  

http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/breakdown.html (03.01.2002) 
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2.2. Algılama Kavramı, Önemi Ve  Reklamda Algı  

Reklam doğası gereği bir algılama yaratma mesleğidir. Temel olarak bütün 

reklamlar bu noktada başlar ve esas itibariyle tanınmayan bir ürünü tanıtıp, tüketiciye 

algılatabilmek amacını taşırlar. Bu nedenle satın alma kararlarında bireydeki bilgi 

işleme, algılama ve karar verme süreçlerinin nasıl çalıştığını incelemek önem taşır. 

Algılama, duyu organlarından beyne ulaşan verilerin örgütlenmesi, 

yorumlanması ve anlamlandırılması sürecini ifade eder47 (Şekil 2). İnsanların gerçeklere 

ilişkin bilgileri bu süreçte oluşur çünkü duyu organlarına ulaşan veriler algılama 

olmaksızın tek başlarına bir anlam ifade etmezler.  

 

 

  

 

Şekilde görüldüğü gibi bu süreçte yer alan üç temel öğeden söz edilebilir: Girdi 

olarak dış etkiler (uyarıcılar), kara kutu olarak insanın algılama mekanizması ve çıktı 

olarak davranış şeklinde açığa çıkan tepkilerdir. Etki-tepki süreci olarak da ifade 

edilebilen bu süreç reklam iletişimi açısından temel bir niteliktir. Çünkü reklam 

                                                 
47 Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, a.g.e., s.28, Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve  

Empati, İstanbul, Sistem Yayıncılık, 2002, s.97 

 Kara Kutu 

(Algılama 
mekanizması  olarak 

insan) 

Şekil 2: Algılama Süreci 

Tepki (davranış) Dış etki (uyarıcı)                                                     
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iletişiminde bireyin reklamı yapılan ürün ya da hizmeti denemesi için güdülenmesi 

amaçlanmaktadır ve bu güdülenme doğrultusunda birey satın alma davranışına 

yönelecektir.  

Algılamada iki önemli alt süreç yatar. Bu süreçlerden ilki algıda seçicilik, diğeri 

ise algıda organizasyondur. 48 

a) Algıda Seçicilik: İnsan her an çevresinden gelen uyarıcıların etkisi altındadır; 

sesler, görüntüler, kokular, tatlar, şekiller. Ancak insan beyni aynı anda gelen binlerce 

uyarıcının tümünü işleyecek kapasiteye sahip değildir. Bu nedenle çevreden gelen 

uyarıcılar seçilerek algılanırlar. Bu uyarıcılardan hangisinin seçileceği ise dış dünyadaki 

uyarıcıların bazı özelliklerini ifade eden dışsal faktörlere ve algılayanla ilgili 

değişkenleri gösteren içsel faktörlere bağlıdır.   

 Dışsal faktörler: Algılayıcılar dikkatlerini çevredeki her şeye eşit bir biçimde 

paylaştırmaktan çok algısal alanın en çarpıcı yönlerine ilgi gösterip, yoğunlaşırlar. 

Dikkat çekebilecek bu özelliklerden bazıları aşağıda belirtildiği gibidir:  

• Büyüklük: Çevredeki benzer uyarıcılar içinden daha büyük olanlar 

diğerlerine göre daha çok dikkat çeker ve kolay algılanırlar.49 Örneğin, bir gazete ya da 

dergide yer alan reklamın büyüklüğü arttıkça algılanma olasılığı da artacaktır.  

                                                 
48 Doğan Cüceloğlu, İyi Düşün Doğru Karar Ver, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2001, s.62  
 
49
 Kjell Gronhaug, Olav Kvitastein, Sıgmund Gronmo, a.g.m., s.43 

 



 39 
 

 

• Şiddet: Yoğunluğu yüksek olan uyarıcılar daha çabuk algılanırlar. Yüksek 

ses, kuvvetli koku benzer uyarıcılara göre dikkati yönlendirmede daha etkin bir rol 

oynarlar.  

• Renk: Renk dikkati çekmede önemli bir faktördür. Birbirine zıt renkler 

kullanılarak ya da renk çeşitliliğine ve canlı renklere gidilerek dikkatin uyaran üzerinde 

yoğunlaştırılması sağlanabilir. 

• Parlaklık: Parlak ışık, parlak renk vb. daha az parlak olanlara göre algıdaki 

seçiciliği etkileyen uyaranlardır. Örneğin, parlak kırmızı yağmurluk giymiş biri 

kalabalık bir alışveriş merkezinde daha çok göze çarpacaktır ve yağmurluk onun en 

çarpıcı yönü olacaktır. 

• Zıtlık: Ortamdaki uyarıcılardan değişik olan özellikler diğerlerine göre 

farklılığı vurgular. Alışılmış ve benzer özellikler duyusal uyum yarattığından bunlara zıt 

yönde olan uyarıcılar dikkatin kaymasına ve bu uyarıcıların seçilmesine yol açar. 

Örneğin, dersin ortasında bağırıp ayağa kalkarak sınıfı terkeden bir öğrenci dikkat çeker 

çünkü sınıfta bulunan diğer öğrencilere göre gürültülü ve hareketlidir. 

• Değişkenlik: Ortamdaki mevcut uyarıcıların değişmesi ve mevcut 

hallerinden farklılaşması dikkatin bu değişiklik üzerinde toplanmasını sağlar. Örneğin, 

konuşan bir kişinin aniden susması ya da sesini yükseltmesi gibi. 

• Tekrar: Mesajın sıklığı ve tekrarı fark edilme ihtimalini artırır ve daha çok 

dikkati çeker. Özellikle TV reklamlarında  marka adının, sloganların sık sık  tekrarlanma 
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sebebi bu yüzdendir. Böylece hem fark edilme ihtimali hem de hedef kitlenin bilinç 

altına yerleşme ihtimali artmış olur. 

• Hareket: Hareket halinde olan uyarıcılar daha fazla değişkenlik gösterirler 

ve bu da dikkati etkiler. İşte TV reklamlarına daha fazla ilgi gösterilmesinin temel 

sebebi sürekli değişkenlik gösteren bu hareketten kaynaklanmaktadır.  

  b) İçsel Faktörler: Algılama kişiye özgü bir süreçtir bu nedenle kişinin geçmiş 

yaşantısı, gelecekle ilgili beklentileri, ihtiyaçları, o andaki duygu ve düşünceleri bu 

sürece şekil verir. Algılayan kişinin özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan bu faktörler 

aşağıda bahsedildiği şekildedir. 

• Bireyin Beklentileri: Birey tarafından önemli olarak algılanan uyarıcılar 

üzerinde dikkat daha fazla yoğunlaştırılır. İnsan, görmek istediğini görmeye eğilimlidir 

ve genellikle bir şey istenilen veya beklenilen şekilde algılanır.  

• Bireyin Geçmiş Yaşantısı: Bir çok uyarıcı arasından önceden bildiği 

özelliklere sahip uyarıcılar bireyin dikkatini çeker. Örneğin, kalabalık bir ortamda 

öncelikle tanınan bireyler dikkati çeker.  

• Bireyin İlgisi: Bireyin ilgi duyduğu konular daha fazla dikkat çeker. Mimar 

yapılara dikkat ederken, sporcular spor yapılacak alanları önemli görür.  

• Bireyin İhtiyaçları: İnsanları davranışa yönelten ihtiyaçlar, yaşamın 

sürdürülebilmesi için gerekli olan şeyler olarak tanımlanmaktadır. Birey ihtiyaçlarını 
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karşılama yönünden genel bir uyarılmışlık haline sahiptir ve bu ihtiyaçları karşılama 

yönünde eğilim gösterir.  

Yapılan bir araştırmada, beş saat aç bırakılan denekler perdeye yansıtılan belirsiz 

bir resmi hamburger olarak algılarken yine aynı süre sigara içmeleri engellenen sigara 

tiryakileri ise perdedeki resmi sigara şeklinde algılamışlardır. Sonuçta,  insanlar 

ihtiyaçları doğrultusundaki uyarıcılara dikkat edecek ve algılayacaklardır. İşte bu 

noktada reklam iletişiminde çoğunlukla bireyin ihtiyaçlarına uygun uyarıcılar 

kullanılarak reklam iletisinin etkinliği artırılabilir.  

Bunun yanı sıra bugünkü çağdaş pazarlama faaliyetleri bireyin ihtiyaçlarını 

anlamak ve kendini tüketici yerine koyarak beklentileri karşılayacak ürünler ve 

hizmetler geliştirmenin de ötesine gitmiştir. Yani sadece istenen ürünlerin verilmesi 

yeterli değildir, aynı zamanda tüketici beklentilerinin önüne geçilerek bilinmediği için 

farkında olunmayan ihtiyaçlar ortaya çıkarılmaktadır. Örneğin Türkiye’de bugün 

küçükten büyüğe milyonlarca insanın kullandığı ve yanından hiç ayırmadığı cep 

telefonları, ilk satışa sunulduğu zamanlar bugünkü anlamda bir talebe sahip değildi. 

Ancak bu sektörde yapılan reklam kampanyaları ve satış artırma çabaları ile bugünkü 

kullanım alışkanlıkları oluşturulmuştur.  

b) Algıda Organizasyon: Algılama ile psikologların dikkatini çeken ilk şey 

algılamanın bir organizasyon olduğudur. 50 İnsanlar değişik yollardan kendilerine gelen 

                                                 
50 Doğan Cüceloğlu (2001), a.g.e., s.64 
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farklı uyarımları tutarlı ve anlamlı bütünler halinde organize etme eğilimindedirler. 

Diğer bir ifadeyle, etkin birer örgütleyicidirler.51 

Algı bu örgütlemeden dolayı kendisini oluşturan duyusal girdilerin toplamından 

daha fazlasını ifade eder. İşte bu gerçeği, 1900'lü yılların başında algısal psikoloji 

üzerinde çalışan Alman psikologları ‘gestalt’ kelimesiyle ifade etmişlerdir. İlk olarak 

bütünü algılayan birey daha sonra bütünün parçalarını algılamaya başlar. Her 

görüntünün şekil ve zeminden oluştuğunu benimseyen bu kuram ilk algılananın, dikkatin 

üzerinde odaklaştığı öğenin şekil olduğunu ve bu şeklin arkasında duran, hemen dikkati 

çekmeyen uyarıcıların ise zemini oluşturduğunu belirtir. Şekil, arka yüzeydeki zemin 

içinde anlam kazanır.  

        Aşağıdaki resimde ne görüyorsunuz ? 

 

Siyah fonda beyaz bir vazo mu, beyaz fonda birbirine bakan iki surat mı? 

                                                 
51 Ali Dönmez, Hitler İsteseydi... (Sosyal Psikoloji Yazıları), Ankara, Gündoğan 

Yayınları, 1994, s.220 
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İlk görülen şekil, hangi rengin figür hangi rengin fon kabul edildiğine bağlıdır. 

Eğer beyaz fon kabul edilirse şekil birbirine bakan iki yüz olarak, siyah fon kabul 

edilirse şekil vazo olarak algılanır.  

Peki aşağıda gördüğünüz resmi tanımlamanız istenseydi, cevabınız ne olurdu? 

Bu resimde gördüğünüzün genç bir bayan yüzü mü olduğunu anlatmaya başlardınız ya 

da bunun yerine saksofon çalan bir adamdan mı söz ederdiniz? 

 

Reklam iletişiminde de hangi özelliğe dikkat çekilmek isteniyorsa, o özellik şekil 

olarak vurgulanmalıdır. Özellikle görsel iletide birden fazla biçimin iç içe girmemesine, 

renk, parlaklık gibi çekici özelliklerin şekil üzerinde vurgulanarak bireyin bu özellikler 

üzerinde yoğunlaşarak ürünü algılaması sağlanabilir.  

Bunun dışında algılamada, anlamlandırma ve organize etme sürecini etkileyen 

diğer özelliklere de kısaca değinmekte fayda vardır:  



 44 
 

 

Tamamlama : Bir nesnenin tümü görülmese de algılama nesnenin tümü 

görülüyormuş gibi tam olur.52 Diğer bir ifadeyle, uyarıcının eksik kısımları 

tamamlanarak algılanır  (Şekil 3 ). 

                                         

                                              Şekil  3: Algıda Tamamlama 

Gruplama : Algıda organizasyon yaparken bazı ipuçlarından yararlanılarak her 

bir uyaran belli bir sınıfın ya da grubun parçası olarak algılanır. Örneğin bir Porsche’yi  

araba olarak, beyaz laboratuar önlüğü giymiş bir kişiyi doktor, önlük giymiş bir çocuğu 

öğrenci olarak algılama eğilimindeyizdir. Hatta bunlardan her biri onu öteki araba, 

doktor ve öğrencilerden oldukça farklı yapan özelliklere sahip olsa bile bu eğilim 

vardır.53  

Değişmezlik : Objelerin retinadaki ölçüsüne bakmadan, beynimiz onu gerçek 

büyüklüğüne uygun olarak algılar çünkü uzaklık bizim doğrudan duyumla aldığımız 

                                                 
52 Doğan Cüceloğlu, a.g.e., s.67  
 
53  Ali Dönmez, a.g.e., s.238 
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değil, algıladığımız bir şeydir.54 Örneğin uzaktaki cisimler ufak görülür  fakat biz onları 

gerçekte oldukları büyüklükte algılarız.  Yani duyumlardaki eksikliği, algılama sistemi 

giderir ve bu sayede fiziksel ve sosyal çevreye uyum kolaylaşır.55 

               Algılamadaki bu değişmezlik yalnızca büyüklükte değil renk, şekil, parlaklık 

bakımından da algısal değişmezler vardır. Nesne üzerine düşen ışığın şiddeti az veya 

çok, ne olursa olsun rengi ve parlaklığı değişmez. Duyu organlarından gelen birçok 

veriye, belirli anlamlar ve önem dereceleri verilir. Gelen duyusal verilere, her defasında 

yeni bastan anlamlar vermek yerine, yaşantı boyunca geliştirilen değişmezler 

kullanılarak bilgi işleme süresi  kısaltılır, böylece algısal işlem kolaylaştırılmış olur.56 

2.3. Görsel Algı Ve Reklam İletişiminde Görsel İleti 

Birey dış dünyaya ilişkin bilgilerin büyük bir kısmını görme duyusu ile sağlar. 

Bu nedenle görsel algılar bireyin davranışlarında diğer duyu organlarına oranla daha 

büyük bir etkiye sahiptirler.57  Yapılan araştırmalar öğrenmenin;  

• % 83' ünün görme,  

• % 11' inin işitme,  

                                                 
54 http://www.egitim.aku.edu.tr/gelisimalgi0.ppt (07.01.2003) 
 
55 Üstün Dökmen, a.g.e., s.99 
 
56 Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2002, s. 84 
 
57 Ulufer Teker, a.g.e., s.75 
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• % 3.5' unun koklama,  

• % 1.5' unun dokunma,  

• % 1' inin tatma  

duyularıyla elde edildiğini göstermiştir.58 Görüldüğü gibi, görme, algılama ve 

öğrenme üzerinde en fazla etkiye sahip olan duyu organıdır.  

Reklamda görsel iletinin algılanma aşamasında olası tüketicinin dikkatini 

çekmeye yönelik yapısal ve  biçimsel elemanların kullanımlarında  dikkat edilecek bazı 

hususlar vardır. Öncelikle görsel unsurlar gözün normal hareketlerine uyacak bir yönde 

yerleştirilmelidir. Göz alışkanlık gereği, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir yön 

izler. Gözün yatay hareketleri ise dikey hareketlerine göre daha kıvrak ve hızlıdır. 

Yapılan araştırmalarda materyal üzerinde gözün en fazla algıladığı bölüm % 41 ile sol 

üst köşe, en az algıladığı bölüm ise % 14 ile sağ alt köşe olarak belirlenmiştir : 59   

 

                                

                                                 
58 http://www.ogretmenlersitesi.com/yazi/arsiv/saffetavci/02.htm (07.01.2003) 
 
59 http://mlokurs.virtualave.net/dosya_mlo/02_2a1.htm (15.01.2003) 
 

Şekil  4 : Algılamada Hareket ve Yön 
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Ayrıca göz; büyükten küçüğe, koyu tondan açık tona, renkliden renksize, 

alışılmış olandan alışılmamış olana doğru bir algılama sırası izler. 60  

Yine önemli bir unsur olan harflerin reklam materyallerinin tasarımında 

kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Örneğin, dekoratif 

amaçlı süslü yazılar yerine düz ve sade biçimde yazılmış yazıların kullanımı, yazı 

karakterinin bold ya da italik olması, büyüklüğünün seçimi, harfler arasındaki ve satır 

aralarındaki aralığın uygunluğu yazının algılanmasında ve okunuşunda etkili olacaktır. 

2.3.1. Görsel Algılamada Renkler, Psikolojik Etkileri Ve Reklam 

Uygulamalarındaki Kullanımı 

Çevremizdeki nesnelere yeni bir boyut kazandıran renklerin bilincinde olsak da, 

olmasak da üzerimizdeki etkileri yadsınamaz. Zira insan vücudu fiziksel uyarılara karşı 

programlanmıştır ve renk, ışık aracılığıyla çeşitli cisimlerden yansıyarak gelen ışınların 

görsel algıda kişide oluşturduğu bir duygudur.  

Renklerin insanlar ve davranışları üzerinde önemli etkilerinin olduğu çeşitli 

çalışmalarla ispat edilmiştir. Bu konuda teknoloji alanında isim yapmış bir şirket olan  

                                                 
60 Kjell Gronhaug, Olav Kvitastein, Sıgmund Gronmo, a.g.m., s.44; 

http://defot.deu.edu.tr/ders4.ppt (15.01.2003) 
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Xerox'un son beş yılı kapsayan ve bağımsız araştırma kuruluşlarına yaptırdığı renk 

kullanımı ve rengin etkisini ölçen bir araştırmadan çıkan bazı sonuçlar şöyledir:61  

• Renkli gazete-dergi ilanları, siyah beyaza göre % 52 daha çok okunuyor. 

• Dokümanlarda renk kullanımı okunma oranını % 40 artırıyor. İnsanlar 

kendilerine yollanan posta ve dokümanlar arasında ilk önce renkli olanlarını tercih 

ederek okuyorlar.  

• Renkli basılan marka, şirket isimleri ve logoların hatırlanma oranı % 70 

artıyor.  

• Yazılı materyaller üzerinde siyah-beyaz yerine renkli materyallerin 

kullanımı % 78'lere çıkan bir düzeyde daha iyi bir algılama ve öğrenme sağlıyor. 

Renklerin insan beyninde oluşturduğu çağrışımlar kişiden kişiye ya da 

kültürden kültüre değişiklik göstermesine rağmen yapısal niteliklerine bağlı olarak genel 

anlamda duygusal ve düşünsel etkileri aşağıdaki gibidir:  

• Kırmızı: Kırmızı renk sıcaklık, enerji, hareketlilik, güç, yaşam, dinamizm 

özelliklerine sahiptir. Sıcak bir renk olduğundan kısa sürede dikkat çekici ve bakış 

yakalayıcı bir özelliğe sahiptir bu yüzden reklam uygulamalarında sıkça kullanılır. 

Özellikle gıda firmalarının kullandığı bu renk satış rengidir ve firma logolarında mutlaka 

                                                 
61 http://www.isguc.org/guc_renkte.php (15.01.2003) 
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yer alır. 62 McDonald's, Pizza Hut, Burger King iştah açmak ve satışlarını artırmak için 

kırmızıyı kullanan fast food zincirlerinden yalnızca birkaçıdır. 

Gerçektende, kırmızı renk yiyecek seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Yapılan bir araştırmada bir grup deneğe; dört ayrı renkteki kahve termoslarının 

herbirindeki kahvelerden tattırılıyor. Bütün termoslardaki kahvelerin aynı olmasına 

rağmen deneklerin verdiği cevaplar şu şekildedir: % 75’i kahverengi termostan içtikleri 

kahveye koyu-sert, % 85’i kırmızı termostan içtikleri kahveye zengin-tatlı, hemen 

hemen hepsi mavi termostan içtikleri kahveye hafif, sarı termostan içtikleri kahveye ise 

zayıf-kötü diyorlar. 63 

• Kahverengi: Renkler iç mekanda belirli bir etki ve atmosfer yaratmak için 

de yaratıcı bir şekilde kullanılabilir. Bu konuda kahverenginin insanı hızlandıran ve 

çabuklaştıran bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Kansas Üniversitesi Sanat Müzesi’nde 

yapılan bir araştırmada arka planda kahverengi tonların ağırlıklı kullanıldığı yerlerde 

hareketliliğin arttığı gözlenmiştir. Bu araştırma için müzedeki halıların altı elektronik bir 

sistemle donatılarak duvar rengi beyaz ve kahverengi olarak değişebilir yapılmıştır. Arka 

fonda beyaz kullanıldığında, insanların müzede daha yavaş hareket ettiği, daha uzun süre 

kalıp, daha fazla alanda dolaştıkları gözlenmiştir. Arka fon kahverengiye 

                                                 
62http://www.yenibir.com/articledisplay_iyifikir/0,,lmt~0@lc~1@viewid~118518,00. 

asp (20.01.2003) 

63 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing,  7 th  Edition, Prentice- 

Hall Inc., 1996, s.465 
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dönüştürüldüğünde ise,  insanların müzede daha hızlı hareket edip, daha az alan dolaşıp 

ve müzeyi daha kısa sürede terk ettikleri belirlenmiştir. 64  

Bu özelliğinden dolayı kahverengi fast food restoranlarda tercih edilen bir 

renktir. Dikkat edilirse dünyadaki fast-food restoranlarının çoğunda sandalye ve masa 

renkleri kahverengi, duvar boyaları ise kahverengi-şampanya-pembe karışımıdır.  

• Yeşil: Yeşil, uyumlu ve düzenleyici psikolojik özelliklere sahiptir. Ayrıca 

doğanın rengidir ve güven verir. O yüzden bankaların logolarında istikrar mesajını 

aktarmak için en çok tercih ettikleri iki renkten biridir. Hastaneler logo ve iç 

dizaynlarında da yeşil tercih edilir. Çünkü rahatlatıcı ve sakinleştiricidir.  

• Siyah: Siyah, güç, otorite, saygı ve resmiyeti temsil eder. Reklam alanında 

da güç ve karizmanın siyah renkle özdeşleştirildiği örneklere rastlamak mümkündür. 

Örneğin; siyah, Johnnie Walker Black Label’da olduğu gibi, lüksün ve seçkinliğin 

rengidir. Ölçülü kullanıldığı takdirde dekorasyonda belli bir zarafetin işaretidir ve 

genellikle düzenli, geleneklerine bağlı insanlar tarafından siyah rengin tercih edildiği 

gözlenmiştir.  

• Mavi: Mavi renk huzuru ve sakinliği simgeler. Toplumsal açıdan düzeni, 

otoriteyi temsil eder. Örneğin, gece mavisiyle  simgeleşen  ‘parliament’  sigarasının  adı  

                                                 
64http://www.yenibir.com/articledisplay_iyifikir/0,,lmt~0@lc~1@viewid~118518,00.asp  

(20.01.2003) 
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‘parlamento’ dan gelmektedir. 65 

• Pembe: Pembe renk genelde inceliği, yumuşaklığı, rahatlığı ve nezaketi 

çağrıştırır. Yapılan araştırmalarda, mağazalarda personel kıyafetinde pembe renk 

kullanıldığında müşterilerin hizmetlerden dolayı ödeme yaparken kendilerini daha rahat 

hissettiği tespit edilmiştir. Örneğin, İngiltere'de ‘Boots’ ve ‘Marks and Spencer’ 

mağazalarında personel kıyafetinde pembe renk gömlek olduğu bilinmektedir.  

• Sarı: Sarı, geçiciliğin ve dikkat çekiciliği ifade eder ve renkler içinde en 

fazla görünebilirlik özelliğine sahiptir. O yüzden taksi renkleri sarıdır. Araba kiralama 

firmaları da logolarında hep sarıyı kullanırlar, bu sayede 'Ürün geçici, lütfen geri getirin' 

mesajı verilmeye çalışılır. O yüzden dünyada genellikle bankalar, paranın geçici değil, 

kalıcı olduğu imajının oluşturulması açısından amblemlerinde sarı renk kullanılmaz.  

• Beyaz: Beyaz, temizliği, saflığı, istikrarı, devamlılığı simgeler. Bu yüzden 

hastanelerin ve tıbbi kuruluşların ağırlıklı olarak kullandığı bir renktir. Ayrıca hijyen 

duygusu yarattığı için genellikle temizlik ürünlerinin reklamlarında  kullanılır.  

Sonuç olarak, renk bir iletişimdir ve renk dilinden bilgi alınır. Dolayısıyla, 

renklerin karakteristik özelliklerinin bilinerek etkili olarak kullanılması durumunda satış 

süreçlerinde işe yaradığı bir gerçektir.  

 

 

                                                 
65 Hasan Tutar, M. Kemal Yılmaz, a.g.e., s.65 
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2.3.2. Reklamda Kullanılan Çeşitli Görsel Gösterge Türleri Ve Özellikleri 

2.3.2.1. Marka  

Günümüzde markanın önemi sürekli yenilenen ve değişen koşullar içinde gerek 

üretici firmalar gerekse tüketiciler açısından geçmişe oranla iyice artmıştır. Artık üretici 

ile alıcının karşı karşıya gelmemesi, bir pazarda aynı ürünün pek çok çeşidinin 

bulunması, birçok ürünün ambalajlı olarak satılması nedeniyle tüketiciler eski 

deneyimlerine, alışkanlıklarına ya da reklamın etkisine bağlı olarak seçim yapmaya 

başlamışlardır. İşte bu noktada marka, firmanın ilişki içinde bulunduğu tüketici grubuyla 

yaptığı görsel iletişimde kolaylık sağlayarak, firmanın ve o firmaya ait ürünlerin tüketici 

tarafından tanınmasını sağlamakta ve yanlış ürün alma riskini azaltarak tüketiciye 

yardımcı olmaktadır.  

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya 

hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, 

şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen 

veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her 

türlü işaretleri içerir. 66   Tanımdan da anlaşılabileceği gibi markanın en önemli işlevi, bir 

işletmenin mal ve hizmetlerini diğerlerininkinden ayırmaktır. Hatta günümüzde bunlar 

                                                 
66 Philip H. Kotler, Marketing Management: Analysis, Planning and Control,  8th Ed., 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, Inc., 1991, s.442; 

http://www.turkpatent.gov.tr/sorucevap/brosurler/Marka.htm (26.01.2003) 
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da yetmemekte, firmalar ürünlerinin reklamlarında, ait oldukları kuruluşların, şirket 

gruplarının ya da holdinglerinin isimlerini birer garanti göstergesi olarak 

kullanmaktadırlar.  

Firmalar artık ürün/hizmetlerini sadece işlevselliği ya da tüketiciye sunacağı 

faydaları için piyasaya sürmemektedirler. Ürün/hizmetin piyasada oluşturacağı imaj 

firma için de bir prestij sağlayacak ve görsel kimliğini oluşturacaktır. Bu noktada dikkat 

çekici, kulağa hoş gelen, telaffuzu kolay olan markalar tüketici tarafından daha kolay 

algılanabilecek ve hatırlanabilecektir. Öyle ki marka ürünle bütünleştiğinde, tüketici 

aynı gruptaki alternatif ürünler (markalar) için bile aynı ismi kullanmaya başlayacaktır. 

Örneğin, Eczacıbaşı firmasının ürünlerinden olan ‘Selpak’ Türkiye'de üretilen ilk kağıt 

mendil ve hala pazarın en büyüklerinden biridir. Yine onlarca rakip marka arasından 

margarin denildiği zaman ilk akla gelen  ‘Sana’ olmaktadır.  

2.3.2.2. Amblem Ve Logolar 

Bir ürünün veya firmanın soyut bir sözcük olan isminin (markasının) somut hale 

gelmesi, diğerlerinden biçim olarak da ayırt edilmesi için ambleminin ya da logosunun 

yapılması gerekir. 67 Latince kökenli olan amblem ve logo sözcüklerinin dilimizdeki 

karşılığı simge ve özgün yazıdır. 

                                                 
67 http://members.tripod.com/~Bookplates/bas.ila.html (26.01.2003) 
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Amblemler ve logolar her ne kadar biz fonksiyonlarının çoğu zaman pek farkında 

olmasak da bilginin üzerinde hızla ve derinlemesine taşındığı ve firmalara görsel kimlik 

kazandıran  bir işleve sahiptirler. 

Amblem, bir kurumun felsefesinin anlatıldığı basit bir çizim veya  resimle 

yapılan işaretlerdir. Logo ise ürün/hizmetin ya da firma isminin harf ve resimsel öğeler 

kullanılarak sembolleştirilmesidir. Logo, amblemden farklı olarak firmanın ismini de 

yansıtır. Her ikisinde de amaç, adını taşıdığı ürün veya firmanın görsel kimliğinin hedef 

kitle tarafından ayırt edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle amblemler ve logolar ilgili 

şirketin çalışma alanını, kişiliğini renk, biçim ve diğer grafiksel öğelerle ifade 

edebilmelidirler. Şirket ile ilgili oluşan tüm karakteristik özellikler ve algılamalar hiçbir 

şeyle kıyaslanmayacak şekilde logolara yansır ve logonun albenisi çekiciliği şirketlere 

prestij katabileceği gibi kötü bir logo şirketin kurumsal itibarını bir anda alaşağı edebilir. 

Bu konuda Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden olan Arçelik gibi 

köklü bir markanın yeni değişen logosunu incelemek yerinde  bir örnek olacaktır.  

Öncelikle Arçelik, Koç Topluluğu’nun Dayanıklı Tüketim Gruplarından biridir 

ve beyaz eşya üretimi, ihracı ve ithali gibi ticari faaliyetlerde bulunan bir firmadır. 

Yıllardır ürünleriyle, logosuyla artık tüketiciye mal olan, kanıksanan bu markayı 

yeniden fark ettirebilmek için kurum 40 yıl gibi uzun bir süredir kullanımda olan eski 

logosunu değiştirerek  yeni logo oluşumuna gitmiştir. Bu şekilde 70’lerin sanayi 

markasından 2000’li yılların müşteri odaklı, teknoloji ve hizmet markasına doğru bir 

dönüşümün ve yeniliğin simgesi olarak yeniden ortaya çıkmıştır. Kısaca ifade etmek 
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gerekirse; logo oluşumu sadece yeni bir marka, ürün ya da hizmet tanıtımında değil 

yıllardır pazarda faaliyet gösteren firmalar tarafından imaj yenileme amacıyla da 

kullanılan önemli bir iletişim faktörüdür. 

2.4. Reklamda İşitsel Öğeler Ve Algılama 

Görsel algılama bölümünde belirtildiği gibi yapılan araştırmalar algılama ve 

öğrenilenlerin % 83'ünün görme, % 11’inin işitme duyularıyla elde edildiğini 

göstermiştir. Görüldüğü gibi işitme duyusu öğrenme üzerinde görme duyusundan sonra  

en fazla etkiye sahip olan duyu organıdır. Bu nedenle bir iletişim türü olan reklamda 

işitsel öğelerin etkisi incelenmeyi gerekli kılmaktadır. 

2.4.1. Müzik  

Müzik, sesle iletişimin estetik bir boyutu olup seslerin belli bir ritim ve tempo 

halinde melodi olarak çıkarılması veya sözlerin diziliminden oluşan ahenkli sesler olarak 

ifade edilebilir. 

Nesnelerin anımsanması, beynimizde oluşturduğumuz bir imajın parçası haline 

getirildiklerinde daha kolay olur. Bu açıdan müzik, hafızayı güçlendirici bir uyarıcı 

olarak iş görür. 68 Örneğin, uzunca bir liste bir ritim veya melodi ile özdeşleştirilecek 

olursa sonradan hatırlanması çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle reklamlarda 

                                                 
68 Charles Stannard, David Stewart, Kenneth Farmer; Music as a Recognition cue in 

Advertising –Tracking Studies, Journal of Advertising Research, August-September, 

1990, s.40 
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tekerlemeler, birbiriyle uyumlu kelimeler ve melodiler her zaman daha çok tercih edilir. 

Gerçekten de bir çok izleyici çoğu reklam spotunu müziğinden tanımakta ve 

hatırlamaktadır. Örneğin ‘Aygaz’ melodisi hemen hepimizin aklına gelecektir veya ‘Bir 

bilmecem var çocuklar...’ diye başlayan Eti bisküvileri reklamı.  

Melodinin bir kısmının belirli bir veri parçası ile tekrarlayan birlikteliği hafıza 

üzerindeki etkisinin açığa çıkmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde veriler bir bütün 

haline gelecektir ve veriler ne kadar bütünleştirilirse, hatırlanmaları da o kadar 

olacaktır.69 Ayrıca ritim, duygusal yanımızın çok temel bir yanına hitap eder. Bu nedenle 

de hafızaya çok daha kolay bir şekilde yerleştirilebilir ve verilerle çok daha kolay 

bütünleştirilebilir. 

Nitekim Time'da yer alan bir habere göre İngiltere’de Leicester Üniversitesi'nin 

Müzik Araştırma Bölümü'nde görevli bir grup bilim adamı müzik ve insanların satın 

alma eğilimleri arasında bir bağ bulunup bulunmadığını ortaya koyma amacıyla bir 

araştırma yapmışlardır.70 Araştırmanın hareket noktası müziğin bilinçaltında güçlü 

imajlar yaratarak seçme eylemini etkileyebilme özelliğinin olduğunun düşünülmesidir. 

Bu teoriyi test etmek amacıyla orta boy bir süpermarketin şarap rafları kullanılmıştır. 

Raflara Fransız ve Alman şarapları fiyatlarına ve tatlarına göre dörder dörder eşlenerek 

dizilmiştir, ayrıca şişelerin üzerine Fransız ya da Alman üretimli olmalarına göre küçük 

                                                 
69http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index.php?kategori_id=17&soru_id 
 
=759 (26.01.2003) 
 
70 http://www.milliyet.com.tr/ekler/vitrin/19990123/yazar/nazire.html (26.01.2003) 
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birer Fransız ve Alman bayraklarının çıkartmaları yapıştırılmıştır. İki hafta boyunca 

gelen müşterilere bir gün akordeon eşliğinde Fransız müziği, bir gün Alman 

birahanelerinde çalınan müzikler dinletilmiştir. Sonuç çarpıcı olmuştur gerçekten de. 

Fransız şaraplarının Alman şaraplarına üstünlüğünün tartışılmaz olmasına rağmen 

deneyin yürütüldüğü dönemde bu üstünlüğün bozulduğu görülmüştür.  Alman müziğinin 

çalındığı günlerde Alman şaraplarının satışının arttığını, Fransız müziğinin çalındığı 

günlerde ise Fransız şaraplarının satıldığı test edilmiştir.  

Araştırmayla ilgili bir başka ilginç nokta ise, insanların müziğin kendileri 

üzerindeki etkisinin hemen hiç farkında olmayışlarıdır. Aynı günlerde markette dağıtılan 

anket formlarını dolduran müşterilerin yalnızca % 15'i müziğin satın alma tercihlerini 

belirlediğini kabul etmiştir. 

Tüm bu araştırmalar ve veriler doğrultusunda firma veya ürün hakkında 

hazırlanan doğru slogan sözler ve hoş bir melodi reklam iletişiminde akılda kalıcılığı 

artıracaktır. 

2.4.2. Sloganlar 

Reklamlar için oluşturulan sloganlar ilgi çekme ve hatırlanma yöntemlerinden 

birisidir. Sloganlar, reklam hizmetinin çarpıcı bir cümlesinden veya başarılı bir başlıktan 

hareketle yaratılan ürün veya hizmetin en önemli ve yararlı özelliğini yansıtan böylece 

müşteriyi satın alma konusunda harekete geçirmeyi amaçlayan birkaç kelimelik kısa 

cümlelerdir. 
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Başarılı sloganlardan bazı örnekler vermek gerekirse; 

• Ürün/hizmetin farklılığının vurgulandığı Beymen’in 1980'li yıllarda kullandığı 

'Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti' sloganı. Özellikle zamanlama olarak çok doğru ve 

anlamlı bir mesajdır çünkü o dönemde böyle bir anlayışta olan hiç bir firma yoktu. 

• Kolay hatırlanabilen, anlaşılması ve tekrar edilmesi kolay olan Coca-Cola’nın 

uzun süre kullandığı 'Her Zaman Coca-Cola' sloganı. 

• Ürün/hizmeti kullanmakla kazandıracağı yararın belirtildiği, firma farklılığının 

ortaya çıkarıldığı  AVIS'in reklamında kullandığı slogan: 'Because we are number two, 

we try harder'. Yani, 'iki numara olduğumuzdan (bir numara Hertz), sizi memnun etmek 

için çok daha fazla çaba gösteriyoruz'. 

2.5. Reklamda Dilsel İletilerin Kullanımı Ve Algılanması 

İletişim sürecinde bir iletinin (mesajın) gönderilmesi o iletinin alıcısı tarafından 

mutlaka algılandığını ya da doğru şekilde anlaşıldığını göstermez. Bu nedenle başarılı ve 

etkin bir reklam iletişimi için gönderilen iletinin hedef kitle tarafından doğru olarak 

algılanmasının kolaylaştırılması gerekir. Bu bağlamda, reklamcılıkta ileti planlamasında 

en çok kabul gören AIDA modelini gözden geçirmek yararlı olacaktır: 

AIDA (DİEE) : İngilizce’de baş harflerinin oluşturduğu bu kuramda Attention-

Dikkat, Interest-İlgi, Desire-İstek, Action-Eylem anlamındadır. 
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Dikkat Çekme: Reklamda ilk iş dikkat çekmektir. Aksi taktirde gazete ve 

dergideki reklamların farkına varmadan makaleler veya haberler okunup geçilir veya 

televizyon seyrederken, radyo dinlerken sanki gözleri kapamışçasına ya da kulakları 

tıkamışçasına gösterilenler, söylenenler es geçilir.71  Bu nedenle reklamlarda etkili bir 

iletişimin sağlanabilmesi için öncelikle belirlenen hedef kitlenin dikkatini çekecek 

şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. 

Tüketici öncelikle reklam aracılığıyla ürünün farkına varır. Normal bir 

tüketicinin,  günde ortalama  300 - 600  reklam  mesajı  ile  karşılaştığı,  bu  mesajlardan 

30 - 80 tanesini fark ettiği ve ancak 10 tanesine tepki verdiği belirlenmiştir. 72 

Dikkati en çok çarpıcı uyaranlar çeker ve yargılarda daha fazla tutarlılığa yol 

açarlar.73 Dolayısıyla uyaranların en güçlü göründükleri durumlar algılayıcının dikkatini 

çekmek için yeterince ilginç ve heyecan verici olduğu durumlardır. Büyük, sansasyonel 

başlıkların, resimlerin, güzel kızların ya da göz alıcı unsurların kullanımı bu yüzdendir. 

                                                 
 
71 Mehmet Oluç;  Reklam, Pazarlama Dünyası, 1990, yıl:4, sayı: 19, s.17 
 
72 Gül Rengin Küçükerdoğan, Reklam Görüntüsünde Dilsel Ve Görsel İletinin 

Çözümlemesi İçin Bir Yönetm Önerisi: Uygulama Örneği, İstanbul, İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım 

Bilim Dalı, Doktora Tezi, 1999, s.24; http:// turk.internet.com/ 

haber/yazigoster.php3?yaziid=2917 (30.01.2003) 

73 Ali Dönmez, a.g.e., s.241 
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 İlgi: Bir uyaran önce dikkat çeker sonra bu uyarana karşı ilgi duyulur ancak ilgi 

sürdürülemediği takdirde dikkat dağılır ve başka yere kayar. Bu nedenle ileti 

düzenlenmesinde algılanmayı kolaylaştırıcı bazı unsurlara dikkat edilmelidir. Örneğin 

reklam metni öyle yerleştirilmelidir ki sol baştan sağ aşağıya doğru bakış hareketliliğini 

sağlayan akıcı özelliğe sahip olmalıdır böylece baştan aşağı izleyicinin ilgisini çekip 

götürmelidir.74 Bunun için okuyucuya yardımcı olacak şekilde düzenlenen ok işaretleri 

ya da sayfa kenarına yerleştirilen diğer madde işaretleri ve numaralandırmalar metni 

daha kolay takip etmeyi sağlayabilir. 

Arzu: Reklam veren tüketici ile iletişim kurabilmek için insan doğasını anlamak, 

onların isteklerini, zaaflarını, ümitlerini, kusurlarını tanımak, nasıl düşündüğünü, nasıl 

karar verdiğini, nasıl harekete geçtiğini bilmek zorundadır. En önemlisi arzularla birlikte 

mantıksal nedenler de harekete  geçirilebilmelidir çünkü akıl ile hislerin nerede başlayıp 

nerede bittiğini belirleyebilmek zordur. Örneğin, arzularınız beğendiğiniz bir giysiyi 

satın almanızı söylerken finansal durumunuz almak için uygun değilse mantığınız bu 

isteğinize karşı koyacaktır. İşte bu noktada , reklamlarda verilen savlarla tüketici arzusu 

haklı çıkartılarak satın almaya yöneltilir; mesela ‘İşte başarılı olmanın ve insanların size 

saygı duymasının yollarından biri düzgün bir kılık kıyafettir’ sloganı finansal durumunu 

iyileştirmek için iyi bir giysi almanın gereğini haklı kılar ve böylece aklın engellediği 

arzunun gerçekleştirilmesi için gereken uzlaşmayı sağlamış olur. 

                                                 
74 Mehmet Oluç, a.g.m., s.17 
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Eylem: Reklamdan beklenen en önemli ve son aşama hedef kitleyi harekete 

geçirmek yani tüketicinin satın alma eylemini gerçekleştirmesidir. Böylece ikna olmuş 

bir müşteri o ürünü satın alarak tatmin olur.75 

Sonuç olarak, bu model hedef kitlenin bilgi edinme, etkili olma ve eyleme geçme 

aşamalarından geçeceğini temel alır.76 Bu nedenle, hedef pazarda yapılan araştırmalarda 

öncelikle tüketicilerin tatmin edilmemiş, kuvvetle hissedilen gereksinimleri saptanmaya 

çalışılır. Daha sonra reklamlarda bu hususun iyice vurgulanmasıyla ve yardımcı 

bilgilerle hedef kitle satın almaya yönlendirilir.  

2.5.1. Reklam Metni 

Reklamın dilsel ileti boyutunu reklam metni oluşturur.  Reklam metninde aranan 

en belirgin özellikler ve metnin yapısını etkileyen unsurlar  aşağıdaki belirtildiği şekilde 

sıralanabilir:  

• Anlaşılırlık:  Okuyucu metni anlayabilmelidir, bu nedenle yalın bir anlatım 

kullanılmalıdır. Uzun ve karmaşık cümleler ve çift anlamlı kelimelerden kaçınılmalıdır. 

• Cümle yapısı:  Metni okuyanlara veya dinleyenlere sanki hepsine tek tek hitap 

ediliyormuş havası verilmelidir. Bu durumda pasif öğelerin en az indirilmesi, aktif 

                                                 
75 Ercan Kaşıkçı, a.g.e., s. 121 

76 Philip Kotler, Pazarlama Yönetimi : Çözümleme, Planlama ve Denetim, İstanbul, Beta  

Yayıncılık, 1975, cilt 2, s. 276 
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cümlelerin kullanılması önem taşır. Örneğin, ‘%25 tasarruf edilir‘ yerine ‘%25 tasarruf 

edersiniz’ cümlesi çok daha etkili olacaktır.  

Yine okuru işin içine katan ilanların daha etkili olduğu gözlenmiştir. Örneğin, 

başarılı bir iç dekorasyon kursu ilanındaki başlık; ‘Bu resimde 7 dekorasyon yanlışını 

bulabilir misiniz?’ şeklinde yapılmış ve  oldukça dikkat çekmiştir. 

• Özetleme: Metnin etkisi kısaldıkça artmaktadır. Lafı dolandırmadan net bir 

biçimde mesajı ileten ilanlar, genellikle, ‘sevimli’ ilanlardan daha etkili olurlar. Fakat 

posta yoluyla gönderilen metinler ve basılı medyada kullanılan metinlerin uzun ve 

fazlasıyla bilgilendirici olması önemlidir.  

• Akıcılık ve ahenk: Reklam metninde cümle ve paragraflar arasındaki geçişler 

akıcı olmalıdır. Ahenk metnin bütünü ile bağlantılıdır ve bütünü oluşturan parçaların 

birbiri ile olan ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan uyumdur. Reklam mesajı da  

tüketicinin tekrardan zevk duyacağı ve tekrar edebileceği şekilde akıcı ve ahenkli 

olmalıdır. 

• Üslup: Reklam yazarı canlı, kesin ifadeli ve kolay algılanabilen sözcükler 

seçmeli ve bunları okuyucunun hatırlayabileceği bir üslupta hazırlamalıdır. Ayrıca bir 

şeyin iyice anlaşılması, kafaya yerleşmesi isteniyorsa, en az 3 kez söylenmelidir. 

Örneğin, ücretsiz  bir  şeyden  söz  ediliyorsa, metnin  başlarında  “ücretsiz” , ortalarında  
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“tek kuruş ödemeden”  ve sonlarında  “para göndermenize gerek yok” denilebilir.77   

• Farklılık: Reklam metinlerinde kullanılacak sözcükler özenle seçilmelidir. 

Kalıplaşmış cümle yapıları muhakkak ki kullanılır fakat reklam yazarı daha önce 

denenmemiş olası anlatım biçimlerini de kullanmak zorundadır. 

• İnandırıcılık: Tüketiciler  iyi düzenlenmiş mesajları seçer, diğerlerine pek 

aldırmazlar. Reklamda gerçeklerin söylenmesi son derece önemlidir çünkü 

inandırıcılıktan uzak bir reklam hiç bir zaman tutmayacaktır.  Dünyanın en iyi reklamı 

da yapılsa tüketici ancak bir kere kandırılabilir, ürünü satın alıp denemiş ancak reklamda 

bahsedilen özellikleri bulamamış bir kimse ikinci defa aynı ürünü satın almayacaktır. İyi 

bir reklamda gerçeklerin çarpıtılmasından, yanlış bildirilmesinden sakınılarak, tüketiciye 

doğru söylemek amaçlanmalıdır.  

2.5.1.1. Reklam Metinlerinin Bölümleri 

Reklam metni başlık, alt başlık, açıklayıcı metin, imza (isim ve adres), slogan, 

logo gibi öğelerden  oluşur.  

• Başlık: Başlık bir reklamın en önemli unsurudur. Potansiyel müşterinizin 

dikkatini çekmek için sadece bir veya iki saniyeniz vardır ve başlıklar okuyucunun 

dikkatinin metne yönlendirilmesinde büyük bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle dikkat 

çekici olmalı, ilgiyi artırıp okuyucunun metnin alt bölümlerini de okuyamaya sevk 

etmelidir.  

                                                 
77 http://ilef.ankara.edu.tr/reklam/sonuc.php?baslangic=20&yn=11 (31.01.2003) 
 



 64 
 

 

Bazen başlıkta yapılacak küçük bir değişiklik, reklamın etkisini büyük ölçüde 

artırabilir. Emeklilik sigortası satan kuponlu bir ilanın başlığı şöyledir: “Yaşamınızın 

bundan sonraki bölümünde sürecek bir tatil.”  Bu başlıktan üç kat daha fazla kupon 

tepkisi sağlayan ilanın başlığı ise: “Yaşam boyu garantili gelir!” Eski başlık, emekliliğe 

tatil diyerek açıkgözlülük yapmaya çalışırken yeni başlık doğrudan bir yarar sunmakta 

ve hizmetin onlara nasıl yardımcı olabileceğini vurgulanmaktadır.78 

Alt başlık : Hedef kitle başlıkla etkilendikten sonra alt başlıklara bakarak 

reklamın devamını okumak için bir neden aramaya başlayacaklardır. Eğer bu neden 

onlara alt başlıklarla hızlı ve özet bir şekilde verebilirse, reklamın tamamının 

okunmasını sağlanabilir.  

Ara Metin: Reklamın başlık veya ara başlıklarının dışında kalan ve ana 

düşüncenin aktarıldığı bölümdür. Reklam metinleri, duygusal içerikli ve satışa yönelik 

olmak üzere iki şekilde yazılırlar.  

Bir çok reklam metni insanların bir takım arzularını ve duygularını harekete 

geçirmek amacıyla yazılır. Böylece reklamı yapılan ürün ile bu duygular arasında 

çağrışım yaratılarak tüketicilerin satın alma eylemine yöneleceği varsayılır.  

Özellikle ürün yerine kuruluşu ön plana çıkartan kurumsal reklamlar bir takım 

manevi değerler üzerine dayandırılmaktadırlar. Örneğin, televizyon reklamlarında 

bankaların müşterileri ile olan ilişkileri, samimiyetleri, verdiği hizmetlerin rakiplerinden  

                                                 
78  http://ilef.ankara.edu.tr/reklam/sonuc.php?baslangic=20&yn=11 (31.01.2003) 
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farklılığı, müşterilerine ihtiyaç duydukları anda maddi destek sağlama imkanları,  

hizmetin sürati, güvenilirliği, rahatlığı vb. konuların yoğun olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Bunun temel nedeni hedef kitleyle banka arasında duygusal bir bağ 

kurulmasının amaçlanması ve böylece tercih sebebi olmaya çalışmalarıdır. 

Satışa yönelik bir reklam metninde ise doğrudan rekabete yönelik, ikna edici ve 

harekete geçirici niteliktedir. Bu tür metinlerde promosyon, ücret indirimi ve kupon 

sistemi gibi yöntemler kullanılarak tüketiciler satın alma eylemine yönlendirilirler.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

REKLAMDA ALGI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

3.1. Literatür Taraması 

Reklam araştırmaları, reklam konusunda rasyonel ve sağlıklı kararlar alabilmek 

için işletmelerin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Genel olarak reklam 

araştırmalarını iki büyük grupta toplamak mümkündür:79 

1) Reklam içeriğinin (reklam mesajının) etkilerinin ölçülmesine yönelik 

araştırmalar (copy research) 

2) Reklam araçları araştırması (media research) 

Reklam etkilerini ölçmeye yönelik araştırmalar, en etkili reklam içeriğinin 

belirlenmesine yardımcı olan ve reklam başarısının en yüksek düzeye çıkarılması için 

gerekli olan araştırmalardır.  Reklam araçları araştırması ise, reklam mesajını taşıyacak 

medya araçlarının uygunluğunu ve ekonomikliğini ölçmeye yardımcı olan 

araştırmalardır. 

Reklam etkilerini ölçmeye yönelik en çok kullanılan ve üzerinde tartışılan en eski 

metotlardan başlıcaları; Tanıma (Recognition) ve Hatırlama (Recal) metotlarıdır. Bu 

                                                 
79 Güney Devrez, Reklamın Etkilerinin Ölçülmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, 1979, No: 435, s.2 
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konudaki çalışmalar ilk olarak Starch and Gallup tarafından 1930’larda başlamıştır.80 Dr. 

Daniel Starch tanıma metodunun en önemli uygulayıcılarından biridir ve 1923’de 

yayınlanan ‘Reklamcılık İlkeleri’ (Principles of Advertising) adlı yapıtında reklam 

etkilerinin ölçümünde kullanılan tanıma metodunu ayrıntılı bir biçimde ele almıştır.  

Tanıma metodu, reklamın kaç kişi tarafından ve ne dereceye kadar görüldüğünü, 

işitildiğini ya da okunduğunu belirlemeye yönelik bir metottur.  

Bazı bilim adamları tanımanın hatırlamaya oranla daha az bir çabayı gerektiren 

bir bellek ölçüsü olduğunu ve bu metodun reklamı görüp, okuyanların ya da izleyenlerin 

hafızasına işleyip işlemediğini gösteren bir metot olduğunu savunmuşlardır.81 Bazı bilim 

adamları (Lucas, 1960; Appel ve Blum, 1961; Marder ve David, 1961) ise tanıma 

metodunun bir bellek ölçüsü olmadığını cevaplayıcının ilgisinin bir ölçüsü olduğunu 

ileri sürmüşlerdir. Özellikle 1964 yılında ‘Recognition, Recall and Rating Scales’ adlı 

makalesinde William Wells, tanıma ve hatırlama işlemleri ile cevaplayıcı ilgisi 

arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yaptığı çalışmada tanıma ile cevaplayıcı ilgisi 

arasında yüksek bir korelasyon bulmuştur.82 

                                                 
80 Erik Du Plessis , Recognition Versus Recall, Journal of Advertising Research, Mayıs-

Haziran, 1994, s. 76 

81 Güney Devrez, a.g.e., s.28 

82 William Wells, Recognition, Recall and Rating Scales, Journal of Advertising 

Research, Kasım-Aralık, 1999-2000, s.15 
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Tanıma metodu, bir ürünün reklamını görmekle o ürünü satın almak arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğu varsayımına dayanır. 83 Bununla beraber, reklamı görme ve 

satın alma arasında böyle bir ilişki düşünüldüğünde satışlara etki eden diğer 

değişkenlerin varlığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla, tanıma metoduyla elde edilen 

sonuçlar daha çok reklamın iletişim etkisi konusunda fikir edinmek amacıyla 

kullanılmalıdır. 

Sonraki yıllarda reklamın etkilerinin ölçülmesi konusunda, George Gallup 

hatırlama metoduyla ilgili araştırmalar ve ölçümler yapmıştır. Bugünkü  ‘Bir Gün Sonra 

Hatırlama Testleri’ (Day After Recall Tests) Gallup ve meslektaşı C. Robinson’un 

yaptığı çalışmalara dayanmaktadır.84 

Hatırlama metodunda, araştırmaya konu olan reklamlarla ilgili sorular sorulur ve 

verilen cevaplardan, cevaplayıcıların reklamın içeriğini, reklama konu olan ürünü ya da 

markayı hatırlayıp hatırlamadığı, hatırlıyor ise ne dereceye kadar hatırladığı 

belirlenmeye çalışılır. Yapılan mülakatlarda hatırlamaya yardımcı olacak bazı ipuçları 

verilir (yardımlı hatırlama metodu) ya da yardımda bulunmadan (yardımsız hatırlama 

metodu) cevaplayıcının hatırlaması istenebilir. 

                                                 
83 Erik Du Plessis, a.g.m. s.76 
 
84 Erik Du Plessis , a.g.m., s.76 
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Hatırlama metodu tümüyle belleğe dayanan ve tanıma metoduna göre 

cevaplayıcıdan daha çok istemde bulunan bir metottur. Bu metodu savunanlar, reklamın 

hatırlanması ile ikna etme gücü arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu iddia ederler.85 

Hangi amaca yönelik olursa olsun bir reklamın etki yaratabilmesi için öncelikle 

görülmesi (işitilmesi), okunması ve algılanması gerekir. Bu nedenle, reklamların 

algılanma düzeyini ölçmek için birçok çalışma yapılmıştır. Bu alandaki ilk 

çalışmalardan biri Leo Burnett ve çalışma arkadaşları tarafından yapılmıştır. Daha sonra 

yapılan bu çalışma 1971 yılında William Wells, Clark Leavitt ve Maureen McConville 

tarafından 1979 yılında ise Mary Jane Schlinger tarafından yeniden ele alınıp üzerinde 

çalışılarak yayınlanmıştır. 

Wells (1964), araştırmasında tüketici tepkilerini değerlendirebilmek amacıyla  iki 

temel soruya cevap aramıştır; ‘Reklam tüketici için cazip (çekici) mi?’, ‘Reklam tüketici 

için anlam ifaden eden bir şeyler söyleyebiliyor mu?’. Wells, reklamın cazipliğini 

ölçmek amacıyla çekici ----- çekici değil, güzel ----- çirkin, sıcak ----- soğuk sıfatlarını, 

reklamın anlamlılığını ölçmek için ise anlamlı ----- anlamsız, benim için önemli ----- 

                                                 
85 Erik Du Plessis, a.g.m., s.77, Gilbert A. Churchill, Michael L. Rothschild, Surenda N. 

Singh, ‘Recognition Versus Recall as Measures of  Television Commercial Forgetting’, 

Journal of Marketing Research, Şubat, 1988, s. 7;  Herbert E. Krugman, ‘Memory 

wıthout Recall, Exposure wıthout Perceptıon’, Journal of Advertising Research, Sayı:17, 

No:4, 1977, s.9 
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benim için önemli değil, hatırlamaya değer ----- hatırlamaya değmez sıfatlarını 

cevaplayıcılardan derecelendirmelerini istemiştir ve cevaplayıcıların bu sıfatlara katılma 

düzeyleri belirlemiştir. Sonuç olarak, hatırlama ve anlamlılık arasındaki korelasyon, 

hatırlama ve reklamın çekici bulunması arasındaki korelasyondan yüksek çıkmıştır. 

Dolayısıyla, bir reklamın hatırlanabilirliği o reklamın anlaşılma oranına ve reklam 

mesajının seyirci için anlamlı, yararlı olarak algılanmasına bağlıdır. Diğer yandan, 

tanıma ve anlamlılık arasındaki korelasyon, tanıma ve çekicilik arsındaki korelasyondan 

daha düşük bulunmuştur. Bu da göstermektedir ki; tanımayla ilgili puanlar cevaplayanın 

reklamı ilginç bulup bulmamasıyla yakından ilgilidir. Bunun yanında, tanıma ve 

hatırlama ile ilgili tüm bu ölçüm sonuçları genel olarak cevaplayıcının reklamdan 

hoşlanıp hoşlanmadığıyla yakından ilgilidir 86 

 Wells, Leavitt and Mcconville (1971), izleyicilerin TV reklamlarıyla ilgili 

değerlendirmelerini belirleyebilmek için bir dizi sıfat ve anlatım demeçlerinden 

yararlanmışlardır. Reklamları değerlendirmek için kullanılan bu faktörler çalışmanın 

sonunda başlıca 6 faktöre (komik, konuyla ilgili, sinirlendirici, duygusal, eşsiz, enerjik) 

indirgenmiştir. 

Mary Jane Schlinger (1979), televizyon reklamları karşısında izleyici 

reaksiyonlarını ölçmek üzere İzleyici Cevap Profili (Viewer Response Profile) (VRP) 

adı altında bir metot geliştirmiştir. Bu metot, cevaplayıcıların reklamlar hakkında ne 

bildiklerinden çok, reklamları gördükten hemen sonraki  tepkileriyle, neler 

                                                 
86 William Wells, a.g.m.,s.3-4 
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hissettikleriyle ilgilidir. Sclinger, yaptığı çalışmada uyguladığı faktör analizi  sonucunda 

değişkenleri başlıca 7 faktöre indirgemiştir. Bunlar; eğlendirici, konuyla ilgili, soğuk, 

empatik, bildik, karışık, markayı güçlendiricidir. Schlinger çalışmasında ‘kesinlikle 

katılıyorum’ yanıt seçeneğinden ‘kesinlikle katılmıyorum’ yanıt seçeneğine kadar 

değişen 7’li Likert derecelendirme ölçeğini kullanmıştır. 87 Sonuç olarak, Schlinger 

tarafından geliştirilen İzleyici Cevap Profili etkili ve uygulaması kolay bir yöntem 

olduğu için ileriki yıllarda diğer bilim adamları tarafından da kullanılmıştır (Holbrook 

and Batra, 1987; Aaker and Stayman, 1990; Boles and Burton, 1992). 

1981 yılında, Berkeley Üniversitesi profesörlerinden David Aaker ve Bruzzone 

Araştırma Kuruluşunun başkanı Donald Bruzzone’nın birlikte gerçekleştirdikleri 

reklamların algılanmasına yönelik çalışma yayınlanmıştır. Aaker ve Bruzzone bu 

çalışmada; ‘İzleyenler televizyon reklamları hakkında ne düşünürler?’, ‘Niçin 

reklamların bazıları hoşa gider bazıları ise sevilmezler?’, ‘Reklamların algılanmasına 

yönelik bu ölçümler ne kadar iyi ve güvenilirdir?’ gibi sorulara cevap aramışlardır. 

Bunun için 1 aydır televizyonda yayınlanan reklamlara ait fotoğraflar ve senaryolar 

elektronik posta yoluyla 1000 kişiye gönderilmiştir. Reklamları tanıyanların 20 sıfattan 

oluşan kontrol listesini gözden geçirerek reklamları değerlendirmeleri istenmiştir. 524 

tane televizyon reklamının kullanıldığı çalışmada alınan geribildirimler doğrultusunda 

değişkenlere faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişkenler 4 faktör  

                                                 
87 Mary Jane Schlinger, A Profile of Responses to Commercials, Journal of Advertising 

Research, Vol:19, No:2, 1979, s.37-43 
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grubuna (eğlendirici, konuyla ilgili, sinirlendirici, içten) indirgenmiştir. Aaker ve 

Bruzzone yaptıkları çalışmalar sonucu, reklamlara karşı olumlu bir tutum yaratılabilmesi 

için 3 yolun olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu yollardan biri reklamı ‘eğlenceli’ 

yapabilmektir. Diğeri, reklamın ‘içten’ olmasını sağlayabilmektir. Bunun için de aile, 

dostluk, çocuklar gibi birtakım öğelerden yararlanılabilir. Üçüncü yol ise, insanların 

reklamları kendilerine yakın, ilgili bulmalarını sağlayacak bilgilendirici faktörleri 

içerebilmesidir.88 

Reklamın etkilerinin ölçülmesi konusunda yapılan bir diğer çalışma ise Stanley 

Moldovan’a aittir. Moldovan 1984 yılında yayınlanan ‘Copy Factors Related to 

Persuasion Scores’ adlı makalesinde ‘Neler reklamı etkili ve ikna edici yapar?’, 

‘Tüketicilerin reklamlara karşı tepkileri nasıl olmaktadır?’ ve ‘Reklam etkilerinin 

ölçülmesine ilişkin araştırmaların yararları nelerdir? gibi sorulara cevap aramıştır. 

Moldovan çeşitli ürün kategorilerine ait reklamların değerlendirilmesine yönelik 25 

değişkenden oluşan bir sıfat listesi geliştirmiştir. Alınan cevaplar doğrultusunda genel 

bir değerlendirme yapıldıktan sonra sıfatlar faktör ve regresyon analizlerine tabi 

tutulmuştur. Analiz sonucu başlıca 5 faktör elde edilmiştir; eğlenceli, açık (net), zevkli, 

empatik, inandırıcı. İnandırıcılığın satın alma kararını etkileyen en önemli faktör olduğu 

bulunmuştur. Bununla beraber, inandırıcılık faktörünün önemli olmasına rağmen yeterli 

                                                 
88 David Aaker and  Donald Bruzzone, Viewer Perceptions of Prime-time Television 

Advertising, Journal of Advertising Research, October, Vol:21, No:5, 1981,s. 16- s.23 
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olmayacağını, farklı ürün grupları için farklı derecelendirmelerin önem taşıdığı 

belirtilmiştir.89   

Aaker ve Stayman da 1990 yılında reklamların izleyenler tarafından nasıl 

algılandığını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, önceki yıllarda yapılan 

çalışmalara paralel olarak oluşturulan sıfat listesinden yararlanmışlardır. Çalışma 

yöntemi olarak da Aaker ve Bruzzone’nın 1981 yılında yaptıkları çalışmaya yakın bir 

yöntem izlenmiştir. Seçilen 80 tane televizyon reklamının fotoğrafları ve senaryoları 

elektronik posta yoluyla cevaplayıcılara gönderilmiş ve reklamları tanıyanların 

gönderilen sıfat listesini gözden geçirmeleri ve kendilerine en yakın bulduklarını 

işaretlemeleri istenmiştir. Alınan cevaplar doğrultusunda faktör ve regresyon analizleri 

yapıldıktan sonra bulunan 9 faktörden (eğlendirici/akıllıca, bilgilendirici/etkili, 

sinirlendirici/ aptalca, sıkıcı, sıcak, canlı, sıradan, inandırıcı, karışık) bilgilendirici/etkili 

faktörünün en önemli faktör olduğunu ortaya koymuşlardır. 90 

 

 

                                                 
89 Stanley Moldovan, Copy Factors Related to Persuasion Scores, Journal of Advertising 

Research, December- January, 1984-1985, s.16-23 

 
90 David Aaker and Douglas Stayman, Measuring Audience Perceptions of Commercials 

nd Relating Them To Ad İmpact, Journal of Advertising Research, August - September, 

1990, s.62-74 
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3.2. Araştırmanın Amacı  

İster mal ister hizmet üretsin tüm şirketler ürün ya da hizmetlerinin tanıtımını 

yaparken kitle iletişim araçlarından yararlanma ihtiyacı duyarlar. Üzerinde hemfikir 

olunan konulardan biri, bu araçların insanlar üzerinde mutlak bir etkisi olduğu 

yönündedir. Özellikle de televizyonun insan üzerindeki etkisi hiç kimse tarafından 

yadsınamaz. Bu temel nedenden dolayı araştırmada televizyon reklamları kullanılmıştır. 

Araştırmanın başlıca amacı televizyon reklamlarının tüketiciler tarafından nasıl 

algılandığının ölçümlenmesidir. Ayrıca tüketicilerin reklamlara karşı olan ilgileri, 

reklamları hatırlama oranları ve reklamlardan etkilenme durumları da belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

3.3. Araştırmanın Kapsamı Ve Sınırları 

Araştırma modeli reklam etkilerinin ölçülmesinde kullanılan hatırlama 

metodundan ve izleyicilerin reklamları algılamasına yönelik yapılan çalışmalardan 

(Wells, 1964; Wells, Leavitt ve Mcconville, 1971; Sclinger, 1979; Aaker ve Bruzzone, 

1980; Moldovan, 1985; Aaker ve Stayman, 1990)  yola çıkılarak oluşturulmuştur.  

Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde 04/07/2003 

tarihinde yapılmıştır. Uygulama İşletme Bölümünde araştırma görevlilerinden ve yüksek 

lisans öğrencilerinden oluşan 34 kişilik bir izleyici jürisiyle gerçekleştirilmiştir. 

 



 75 
 

 

Araştırmada 2003 yılında Şubat – Mayıs aylarında televizyonda  yayınlanan 

başlıca kredi kartı reklamları kullanılmıştır. Reklam filmleri olarak; Yapı Kredi 

Bankası’nın Worldcard, Akbank’ın Axess, İş Bankası’nın Maksimum Kart, Dışbank’ın 

İdeal Kart ve HSBC’nin Advantage Kart seçilmiştir. Reklam filmleri ilgili bankaların 

internet sitelerinden bulunarak CD’ye kaydedilmiş ve cevaplayıcılara reklam kuşağı 

şeklinde izlettirilmiştir.  

Çalışma kapsamında yapılan araştırmada, veri toplama aracı olarak 3 bölümden 

oluşan bir anket uygulanmıştır (EK 1). Birinci bölüm, 8 sorudan meydana gelmektedir 

İlk 3 soru demografik özelliklerle (cinsiyet, yaş ve meslek) ilgili sorulardır. 4. ve 5. 

sorularda cevaplayıcıların televizyon ve reklam izleme oranlarını belirlemeye yönelik 

kapalı uçlu sorular yer almaktadır. 6. ve 7. sorularda ise cevaplayıcılardan 

hatırlayabildikleri kredi kartı reklamlarını ve işletme hakkında tüketici bilgi derecesini 

ölçebilmek amacıyla bu reklamları yaptıran banka isimlerini yazmaları istenmiştir. Son 

soru olarak ise, cevaplayıcıların hangi kredi kartını kullandıkları sorulmuştur.  

İkinci bölüm, diğer reklamlarla karıştırılmayı önlemek amacıyla araştırmada 

kullanılan kredi kartı reklam filmlerinden alınmış fotoğrafları içermektedir. Soru 

formunda, cevaplayıcıların bu reklamları hatırlayıp hatırlamadıkları eğer hatırlıyorlarsa 

reklam filmlerini beğenip beğenmedikleri sorulmuştur. Daha sonra ise reklamları 

hatırladıklarını söyleyen kişilerin düşüncelerini, tutumlarını ve tepkilerini 

belirleyebilmek amacıyla reklamlarla ilgili verilen sıfatlara ne derece katıldıklarını 

işaretlemeleri istenmiştir. Derecelendirme için ‘kesinlikle katılıyorum’ dan – ‘kesinlikle 

katılmıyorum’ a kadar değişen 7’li Likert ölçeği kullanılmıştır. 
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Üçüncü bölüm, ikinci bölümündeki anketin aynısı olup, reklam filmleri 

cevaplayıcılara izlettirildikten sonra değerlendirme yapabilmeleri amacıyla 

düzenlenmiştir. Aynı reklamı aynı ortamda izleyen kişilerin reklama verecekleri tepkiler 

ve reklama yükleyecekleri özellikler farklı olacaktır. Dolayısıyla reklamı farklı şekilde 

algılayan izleyenlerin reklama ilişkin fikirleri ve tutumları da birbirinden farklı olacaktır.  

Bu nedenle bu bölüm cevaplayıcıların ani tepkilerine yönelik daha doğru ve daha 

gerçekçi sonuçlar elde etmek amacıyla düzenlenmiştir. 91 

Araştırma, gerek yer gerek zaman gerekse de maliyet kısıtlarından dolayı Ankara 

Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde 34 kişilik bir cevaplayıcı grubuyla 

gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Araştırma Bulguları Ve Değerlendirme 

Anket için kişisel bilgi verileri ve bazı genel anlamda veri toplamaya yönelik 

soruların değerlendirilmesinde frekans ve yüzde oranına göre yorumlama yoluna 

gidilmiştir. Likert tipi ölçeğe dayalı algılama soruları için verilen sıfatların 

değerlendirilmesinde ise faktör analizi yapılmıştır. 

Araştırmaya katılanların cinsiyetleri ve yaş grupları Tablo 1’de verilmiştir. 

Araştırmada % 41,2’lik bir oranı bayanlar, % 58,8’lik bir oranı ise erkekler 

oluşturmaktadır. Yaş aralığı 22 ve 36 yaş arasında değişmektedir (Tablo 2). Ankete 

                                                 
91 Mary Jane Schlinger (1979), a.g.m., s.37 
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katılanların hepsi üniversite mezunu olup, cevaplayıcıların büyük çoğunluğunun 23-27 

yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 1 :  Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımı 

 
Cinsiyet 
Durumu 

Frekans 
Sıklığı 

Yüzde (%) 

Kadın 14 41,2 

Erkek 20 58,8 

Toplam 34 100 

 

Grafik 1 : Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılım Grafiği 
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Tablo 2 : Araştırmaya Katılanların Yaş Grubu Dağılımı 

 

Yaş 
Durumu 

Frekans 
Sıklığı 

Yüzde (%) 

23-27 26 76,5 

28-32 7 20,6 

33-37 1 2,9 

Toplam 34 100 

 

Grafik  2 :  Araştırmaya Katılanların Yaş Grubu Dağılım Grafiği 
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Araştırmaya katılanların gün içinde ne kadar zamanlarını televizyon izlemeye 

ayırdıklarını belirlemek amacıyla sorulan soruya verilen cevaplardan anlaşılmıştır ki; 

yoğunluk 1-2 saat izleme grubundadır. 34 kişiden 17’sinin televizyon izleme sıklığı 1-2 

saattir ve bu sayı katılımcıların % 50’sini oluşturmaktadır. Bunu 1 saatten az televizyon 

izlediğini söyleyen grupla ve 2-3 saat televizyon izlediğini söyleyen grup % 17,6’lık bir 
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oranla takip etmektedir. Ankete katılanlardan hiç televizyon izlemediklerini belirtenlerin 

sayısı 2 olup % 5,88’lik orana denk gelmektedir. Zamanlarının 3 saatten fazlasını 

televizyon karşısında geçirdiklerini söyleyenlerin sayısıysa 3 olup,  % 8,8’dir (Tablo 3).  

Tablo  3 : Araştırmaya Katılanların Televizyon İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

 
Televizyon İzleme  
Sıklığı 

Frekans 
Sıklığı 

Yüzde  
(%) 

Hiç İzlemem 2 5,9 

1 saatten az 6 17,6 

1-2 saat 17 50,0 

2- 3 saat 6 17,6 

3 saatten fazla 3 8,8 

Toplam  34 100 

 

Grafik  3 : Araştırmaya Katılanların Televizyon İzleme Sıklıklarına Göre Grafiği 
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Reklamlara karşı izleyici tavırlarını belirlemek amacıyla sorulan ‘reklamlar 

başladığında genel tavrınız ne olur’ sorusuna 2 kişi ‘hiç izlemem’, 15 kişi ‘çok az 

izlerim’, 12 kişi ‘arada sırada izlerim’, 4 kişi ‘izlerim’, 1 kişi ‘hep izlerim’ şeklinde 

cevaplamışlardır. Dolayısıyla, katılımcıların büyük çoğunluğu reklamları ya çok az 

izlemekte ya da ara sıra göz atmaktadır ki; ikisinin oluşturduğu toplam rakam % 

79,42’lik bir oranı oluşturmaktadır. Televizyon reklamlarını ‘hiç izlemediğini’ söyleyen 

2 kişi ise verdikleri cevaplarda reklamlardan sinema, radyo, dergi ve diğer iletişim 

araçları vasıtasıyla haberdar olduklarını belirtmişlerdir (Tablo 4 ve Grafik 4). 

 

Tablo 4 : Araştırmaya Katılanların Reklam İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 

 

Reklam İzleme 
Sıklığı 

Frekans  
Sıklığı 

Yüzde 
 (%) 

Hiç İzlemem 2 5,9 

Çok Az İzlerim 15 44,1 

Arada Sırada İzlerim 12 35,3 

İzlerim 4 11,8 

Hep İzlerim 1 2,9 

Toplam  34 100 

 

 



 81 
 

 

Grafik 4 : Araştırmaya Katılanların Reklam İzleme Sıklıklarına Göre Dağılımı 
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İlk bölümün bundan sonraki kısmı kredi kartı reklamlarına ile ilgilidir. Öncelikle 

katılımcılardan akıllarına gelen kredi kartı reklamlarını yazmaları istenmiştir. Soru açık 

uçlu olarak sorulduğu için katılımcılara birden fazla reklam yazma olanağı tanımıştır. 

Tablo 5’de görüldüğü üzere 34 kişiden 20 kişi Worldcard reklamını hatırlamıştır. 

% 58,8’lik bir hatırlanma oranına sahip Worldcard reklamından sonra  ikinci sırayı % 

44,1’lik hatırlanma oranıyla Axess reklamı izlemiştir. Üçüncü sırada yer alan Maximum 

Kart ve İdeal Kart reklamlarının değerlendirmeye katılanlar tarafından eşit oranda (% 

32,3) hatırlandığı görülmektedir. Araştırmada kullanılan Advantage Kart reklamı ise 

sadece 1 (% 2,9) kişi tarafından hatırlanmıştır. 
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Çalışmaya konu olan reklamlar dışında akılda kalan diğer kredi kartı reklamları 

ise Koçbank , Citibank, CardFinans ve Bonus Kart reklamlarıdır. 

Tablo 5 : Araştırmaya Katılanların Hatırladıkları Kredi Kartı Reklamları 

 

Kredi Kartı  Frekans  Yüzde 

Reklamları Sıklığı  (%) 

Axess 15 44,1 

Worldcard 20 58,8 

İdeal Kart 11 32,3 

Maximum 11 32,3 

Advantage 1 2,9 
 

Grafik 5:  Araştırmaya Katılanların Hatırladıkları Kredi Kartı Reklamları 
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Akla ilk gelen kredi kartı reklamları sorusundan sonra cevaplayıcılardan bu 

reklamları yaptıran banka isimleriyle kredi kartlarını eşleştirmeleri istenmiştir. Bulunan 

sonuçlar Tablo 6’da görüldüğü gibidir.  
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Tablo 6 : Reklamları Yaptıran Banka İsimlerinin Hatırlanıp Hatırlanmadığına 

Dair Oranlar 

Banka Frekans  Yüzde  

İsimleri Dağılımı (%) 

Akbank 12 80,0 

Yapı Kredi 16 80,0 

Dışbank 7 63,6 

İş Bankası 9 81,8 

HSBC 0 0,0 

 

Grafik 6: Reklamları Yaptıran Banka İsimlerinin Hatırlanıp Hatırlanmadığına 

Dair Oranlar 
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Worldcard reklamını hatırlayan 20 kişiden 16 ‘sı (% 80’i) Yapı Kredi bankasını , 

Axess reklamını hatırlayan 15 kişiden 12’si (%80’i) Akbank’ı, Maximum reklamını 

hatırlayan 11 kişiden 9’u (% 81,8), İdeal Kart reklamını hatırlayan 11 kişiden 7’si 

(%63,6) Dışbank ismini doğru olarak hatırlamıştır. Advantage markasını Eylül 2002’de 

satın alarak ürün ve hizmet yelpazesine katan  HSBC Bankası ise Advantage kart 

reklamını hatırlayan kişi tarafından hatırlanamamıştır (Grafik 6). 

Katılımcılara kullandıkları kredi kartı isimleri sorulduğunda 11 kişi (≅ % 32) 

kredi kartı kullanmadıklarını, kalan 23 kişi  (≅ % 68) ise çeşitli kredi kartlarını 

kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 7). Bu oran Visa Avrupa Birliği Bölgesi adına 

Türkiye’de yapılan ve Türk tüketicilerinin harcama alışkanlıklarını ortaya koyan 

araştırma sonuçları düşünüldüğünde yüksek bir orandır. Çünkü bu araştırmaya göre 

bugün Türkiye’deki insanlar % 77 oranında nakit kullanmaktadır.92 

Araştırmaya katılanlardan 13 kişi Worldcard’ı kullandığını, 8 kişi Maximum’u, 4 

kişi Advantage’ı, 1 kişi Axess’i kullandığını belirtmiştir (Tablo 7 ve Grafik 7). 

Cevaplayıcı grubunda İdeal Kart kullanıcısı yoktur. Kullanılan diğer kredi kartları 

arasında ise Finanscard, Bonus, American Express, Koçbank, Vakıfbank kredi 

kartlarının isimleri  bulunmaktadır.  

 

 

                                                 
92 Emre Özpeynirci , Banka Kartı Cahili Çıktık, Hürriyet Gazetesi, 23/07/2003, s.13 
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Tablo 7 : Araştırmaya Katılanların Kullandıkları Kredi Kartı Dağılımı 

Kredi Kartı Kullanımı Frekans Dağılımı Yüzde (%) 

K.K. Kullanmıyorum 11 32,3 

Axess 1 2,9 

Worldcard 13 38,2 

İdeal Kart 0 0,0 

Maximum 8 23,5 

Advantage 4 11,8 

Diğer 14 41,2 

 

Grafik  7: Araştırmaya Katılanların Kullandıkları Kredi Kartı Dağılımı 
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Anketin ikinci bölümü cevaplayıcılara reklamlar izlettirilmeden önce 

dağıtılmıştır. Kredi kartı reklamlarından fotoğraflar içeren bu bölümde reklamları 

hatırlayıp hatırlamadıklarına dair grubun verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. 

Tablo 8 : Reklamlar İzlettirilmeden Önce Axess, Worldcard, İdeal Kart, Maximum 

ve Advantage Kart Reklamlarının Hatırlanma Oranı 

Reklamlar Hatırlıyorum Yüzde (%) Hatırlamıyorum Yüzde(%) 

Worldcard 34 100,0 0 0,0 

Axess 21 61,8 13 38,2 

İdeal 13 38,2 21 61,8 

Maximum 25 73,5 9 26,5 

Advantage 17 50,0 17 50,0 

 

Grafik 8 : Reklamlar İzlettirilmeden Önce Axess, Worldcard, İdeal Kart, 

Maximum ve Advantage Kart Reklamlarının Hatırlanma Oranı 
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Anketin birinci bölümünde belirlenen akla ilk gelen kredi kartı reklamlarının 

hatırlanma oranıyla bu bölümdeki hatırlanma oranları karşılaştırıldığındaki sonuçlar 

Grafik 9’daki olmaktadır. 

Grafik 9 : Akla İlk Gelen Kredi Kartı Reklamları ile Yardımlı Hatırlama 

Yapılarak Belirlenen Axess, Worldcard, İdeal Kart, Maximum ve Advantage Kart 

Reklamlarının Oranlarının Karşılaştırılması 
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Katılımcılardan akıllarına ilk gelen kredi kartı reklamlarının isimlerini yazmaları 

istendiğinde Worldcard reklamında % 58,8’lik bir hatırlanma oranı kaydedilmişti. Bu 

oran reklam filminden kesitler içeren fotoğraflar katılımcılara gösterildikten sonra % 

100’lük bir hatırlanma oranıyla mükemmel bir sonuç vermiştir. İkinci yüksek hatırlanma 

oranı  % 73,5’luk bir sayıyla Maximum Kart reklamına aittir. Daha sonra Advantage 

Kart reklamındaki hatırlanma oranı (% 50,0) göze çarpmaktadır. Önceden 1 kişi 
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tarafından hatırlanarak % 2,9 gibi düşük bir oran gösteren bu reklam, cevaplayıcıların 

hafızalarına yardım edecek nitelikte ipuçları verildiğinde yaklaşık % 47’lik bir artış 

göstermiştir. Bunun dışında hatırlama çabalarına yardım edildiğinde İdeal Kart 

reklamının hatırlanma oranı % 5,8 ‘lik bir artışla % 38,2’ye yükselirken, Axess’in 

hatırlanma oranı % 44,1’den % 61,8’e yükselmiştir. 

Reklamlar katılımcılara izlettirildikten sonra yeniden kredi kartı reklamlarının 

hatırlanma oranları belirlenmiştir (Tablo 9). Burada amaç reklamların görülüp 

görülmediklerini tam olarak belirleyebilmektir. Verilen cevaplardan İdeal Kart 

reklamının 4 kişi, Advantage Kart reklamının 4 kişi, Axess reklamının 4 kişi, Maximum 

Kart reklamının 3 kişi tarafından hiç bilinmediği tespit edilmiştir. 

Tablo 9 : Reklamlar İzlettirildikten Sonra Axess, Worldcard, İdeal Kart, 

Maximum ve Advantage Kart Reklamlarının Hatırlanma Oranı 

Reklamlar Hatırlıyorum Yüzde (%) Hatırlamıyorum Yüzde (%) 

Worldcard 34 100 0 0 

Axess 30 88,2 4 11,8 

İdeal 30 88,2 4 11,8 

Maximum 31 91,2 3 8,8 

Advantage 30 88,2 4 11,8 
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Grafik 10: Reklamlar İzlettirildikten Sonra Axess, Worldcard, İdeal Kart, 

Maximum ve Advantage Kart Reklamlarının Hatırlanma Oranı 
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Reklamların hatırlanma oranı belirlendikten sonra banka isimlerinin 

cevaplayıcılara ne derecede yerleştiğini belirlemek amacıyla sorulan soruya verilen 

cevaplardan yola çıkılarak oluşturulan tablolar aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 10 : Reklamları Hatırlayanların Reklamları Yaptıran Banka İsimlerini 

Hatırlayıp Hatırlamadıklarına Dair Oranlar 

Reklamları 
Yaptıran 
Bankalar 

Reklamı 
Hatırlayan Kişi 

Sayısı 

Banka İsmini 
Hatırlayanlar 

Yüzde  
(%) 

Akbank 21 14 66,7 

Yapı Kredi 34 34 100,0 

Dışbank 13 9 69,2 

İş Bankası 25 16 64,0 

HSBC 17 11 64,7 
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Tablo 11 : Reklamlar İzlettirildikten Sonra Reklamları Yaptıran Banka İsimlerini 

Hatırlayıp Hatırlamadıklarına Dair Oranlar 

Reklamları 
Yaptıran 
Bankalar 

Reklamı 
Hatırlayan Kişi 

Sayısı 

Banka İsmini 
Hatırlayanlar 

Yüzde  
(%) 

Akbank 30 23 76,7 

Yapı Kredi 34 34 100,0 

Dışbank 30 25 83,3 

İş Bankası 31 27 87,1 

HSBC 30 26 86,7 

 

Tablolardan da görüleceği gibi reklamları ve ilgili banka isimlerini 

hatırlayanların sayısında reklamlar izlettirildikten sonra doğal bir artış görülmüştür. 

Burada dikkati çeken Worldcard reklamının ve banka isminin 34 kişi tarafından da hem 

reklamlar izlettirilmeden önce hem de izlettirildikten sonra % 100 hatırlanma oranını 

göstermesi olmuştur. Diğer bankalarda hatırlanma oranlarındaki artışlar ise şu 

şekildedir; Akbank reklam gösteriminden sonra % 10,0 oranında bir artış göstererek 

%66,7 değerinden % 76,7 değerine ulaşmıştır, Dışbank hatırlanma oranı % 14,1’lik 

artışla % 69,2 oranından % 83,3 oranına, İş Bankası %23,1 artarak %64,0’den % 87,1’e, 

HSBC hatırlanma oranı ise % 22’lik bir artış göstererek % 64,7’den % 86,7’ye çıkmıştır 

(Grafik 11). Burada Akbank bankasının hatırlanma oranı reklam gösteriminden sonra 

diğer bankalara kıyasla düşük kalmıştır. 1 dakika 20 saniye süren reklamda banka 

isminin hiç söylenmemiş olması sadece reklam sonunda küçük bir alanda ‘Akbank’ 

yazısının gösterilmiş olması gibi nedenlerden dolayı bu oranın düşük çıktığı 
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düşünülmektedir. Kart ve banka ismi arasında bağlantı kurulmasındaki en yüksek artış 

oranı (% 22) ise HSBC bankasında görülmüştür. Reklam filmi düşünüldüğünde, 33 

saniyelik reklam süresince banka isminin sık sık vurgulanması (3 defa) ve reklamın 

‘HSBC, Dünyanın Yerel Bankası’ sloganıyla bitirilmesi ismin hatırlanmasında yardımcı 

olan etkenler olarak ifade edilebilir.  

Grafik 11: Reklamlar İzlettirilmeden Önce ve İzlettirildikten Sonra Reklamları 

Yaptıran Banka İsimlerinin Hatırlanma Oranları 
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Reklamlara ilişkin genel beğenirliğe yönelik grubun verdiği cevapların 

değerlendirilmesi ise aşağıdaki gibidir.  
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Tablo 12 : Worldcard Reklamını Hatırlayanların Reklam Beğenirliğine 

Dair Verdikleri Cevap Dağılımı 

Worldcard Reklamı 
Frekans 
Sıklığı 

Yüzde (%) 

Çok beğendim 2 5,9 

Beğendim 13 38,2 

Biraz Beğendim 8 23,5 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 5 14,7 

Pek Beğenmedim 2 5,9 

Beğenmedim 2 5,9 

Hiç Beğenmedim 2 5,9 

Toplam  34 100 

 

Tablo 13  : Worldcard Reklamı İzlettirildikten Sonra Reklam Beğenirliğine 

Dair Verilen Cevap Dağılımı 

Worldcard Reklamı 
Frekans 
Sıklığı 

Yüzde (%) 

Çok beğendim 3 8,8 

Beğendim 14 41,2 

Biraz Beğendim 6 17,6 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 4 11,8 

Pek Beğenmedim 1 2,9 

Beğenmedim 5 14,7 

Hiç Beğenmedim 1 2,9 

Toplam  34 100 
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Genel olarak değerlendirildiğinde Worldcard reklamı izleyiciler tarafından 

beğenilen bir reklamdır. Oranlara bakıldığında cevaplayıcıların yaklaşık değerler olarak 

% 68’i (çok beğendim, beğendim ve biraz beğendim cevap sayısının genel toplama 

oranı) reklamı beğendiklerini, % 15’i kararsız olduklarını, % 18’i (pek beğenmedim, 

beğenmedim ve hiç beğenmedim diye cevap verenlerin genel toplama oranı) ise reklamı 

beğenmediklerini ifade etmişlerdir. Reklamlar izlettirilmeden önce ve izlettirildikten 

sonraki genel yargı pek değişmemiş ve genel beğeni oranı % 68 olarak kalmıştır.  

Aynı şekilde Axess reklamı için verilen genel beğeni cevapları aşağıda yer 

almaktadır. 

Tablo 14  : Axess Reklamını Hatırlayanların Reklam Beğenirliğine Dair 

Verdikleri Cevap Dağılımı 

Axess Reklamı Frekans Sıklığı 
Yüzde 
(%) 

Çok beğendim 0 0 

Beğendim 3 14,3 

Biraz Beğendim 5 23,8 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 6 28,6 

Pek Beğenmedim 1 4,8 

Beğenmedim 1 4,8 

Hiç Beğenmedim 5 23,8 

Toplam  21 100 
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Tablo 15  : Axess Reklamı İzlettirildikten Sonra Reklam Beğenirliğine Dair Verilen 

Cevap Dağılımı 

Axess Reklamı 
Frekans 
Sıklığı 

Yüzde 
(%) 

Çok beğendim 0 0,0 

Beğendim 4 13,3 

Biraz Beğendim 6 20,0 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 6 20,0 

Pek Beğenmedim 3 10,0 

Beğenmedim 5 16,7 

Hiç Beğenmedim 6 20,0 

Toplam  30 100 

 

Öncelikle Axess reklamını 21 kişi hatırlamıştır. Verilen cevaplar doğrultusunda 

çıkan yüzdelere bakıldığında reklam beğenirliği konusunda olumlu yanıt verenler % 

38’lerde kalırken yaklaşık % 29’luk kısım reklamı ne beğendiklerini ne de 

beğenmediklerini söylemiş, % 34’lük kısım ise reklamı beğenmediklerini ifade 

etmişlerdir. Reklam gösteriminden sonraki genel değerlendirmeler ise şu şekildedir; 

yaklaşık % 33 reklamı beğendiklerini, % 20 kararsız olduklarını, % 47 reklamdan 

hoşlanmadıklarını belirtmişlerdir. Görüldüğü gibi reklam tam olarak hatırlatıldığında 

reklama karşı olumsuz yöndeki görüşler artmıştır. 

İdeal Kart reklamına ait cevaplayıcı grubundan toplanan verilerin 

değerlendirmesini Tablo 16 ve Tablo 17’de yer almaktadır. 
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Tablo  16: İdeal Kart Reklamını Hatırlayanların Reklam Beğenirliğine Dair 

Verdikleri Cevap Dağılımı 

İdeal Kart Reklamı 
Frekans  
Sıklığı 

Yüzde 
 (%) 

Çok beğendim 1 7,7 

Beğendim 1 7,7 

Biraz Beğendim 3 23,1 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 2 15,4 

Pek Beğenmedim 4 30,8 

Beğenmedim 2 15,4 

Hiç Beğenmedim 0 0,0 

Toplam 13 100 

 

Tablo  17: İdeal Kart Reklamı İzlettirildikten Sonra Reklam Beğenirliğine 

Dair Verilen Cevap Dağılımı 

İdeal Kart Reklamı 
Frekans 
Sıklığı 

Yüzde 
(%) 

Çok beğendim 1 3,3 

Beğendim 1 3,3 

Biraz Beğendim 3 10,0 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 5 16,7 

Pek Beğenmedim 5 16,7 

Beğenmedim 9 30,0 

Hiç Beğenmedim 6 20,0 

Toplam  30 100 
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İdeal Kart reklamını hatırlayanların sayısı 13 kişidir ki bu sayı verilen 

reklamlardan en düşük hatırlanma sayısını göstermektedir. 13 kişinin verdiği cevaplar 

doğrultusundaki oranlara bakıldığında; değerlendirme yapanların yaklaşık % 39’u 

reklamı beğendiğini, % 15’i kararsız olduğunu ,% 46’sı ise reklamı beğenmediklerini 

ifade etmişlerdir. Reklam gösteriminde sonra reklam beğenirliği % 39’dan % 17’ye 

düşerken, tarafsız kalanların oranı da % 15’den % 17’e çıkmış ve yine reklamı 

beğenmediklerini ifade edenlerin oranı yaklaşık % 46’dan % 57’ye çıkmıştır. Dışbank 

reklamında da reklam tam olarak seyredildikten sonra izleyici tepkilerinde olumsuz 

yönde artış belirlenmiştir.  

Tablo  18: Maximum Kart Reklamını Hatırlayanların Reklam Beğenirliğine 

Dair Verdikleri Cevap Dağılımı 

Maximum Kart Reklamı Frekans Sıklığı 
Yüzde  
(%) 

Çok beğendim 1 4,0 

Beğendim 8 32,0 

Biraz Beğendim 4 16,0 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 5 20,0 

Pek Beğenmedim 1 4,0 

Beğenmedim 2 8,0 

Hiç Beğenmedim 4 16,0 

Toplam  25 100 
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Tablo  19: Maximum Kart Reklamı İzlettirildikten Sonra Reklam Beğenirliğine 

Dair Verilen Cevap Dağılımı 

 

Maximum Kart Reklamı Frekans Sıklığı 
Yüzde 
(%) 

Çok beğendim 1 3,2 

Beğendim 9 29,0 

Biraz Beğendim 3 9,7 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 6 19,4 

Pek Beğenmedim 3 9,7 

Beğenmedim 3 9,7 

Hiç Beğenmedim 6 19,4 

Toplam  31 100 
 

 

Maksimum Kart reklamı için beğenirliğe dair verilen cevapların % 52’sinin 

olumlu yönde olduğu, % 20’sinin tarafsız, % 28’inin ise olumsuz olduğu görülmektedir. 

Reklam gösteriminden sonra bu oranlar şu şekilde değişmiştir: olumlu yöndeki cevaplar 

% 52’den % 42’ye düşmüş, tarafsız kalanların oranı % 20’den % 19,4’e düşmüş, 

olumsuz görüşler ise % 28’den % 39’a çıkmıştır. Oranlardan anlaşılmaktadır ki; 

reklamla ilgili değerlendirmelerde  negatif  yönde artış olmuştur. 
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Tablo 20 : Advantage Kart Reklamını Hatırlayanların Reklam Beğenirliğine Dair 

Verdikleri Cevap Dağılımı 

Advantage Kart Reklamı 
Frekans 
Sıklığı 

Yüzde  
(%) 

Çok beğendim 0 0,0 

Beğendim 8 47,1 

Biraz Beğendim 2 11,8 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 2 11,8 

Pek Beğenmedim 0 0,0 

Beğenmedim 4 23,5 

Hiç Beğenmedim 1 5,9 

Toplam  17 100 

 

Tablo 21 : Advantage Kart Reklamı İzlettirildikten Sonra Reklam Beğenirliğine 

Dair Verilen Cevap Dağılımı 

Advantage Kart Reklamı 
Frekans 
Sıklığı 

Yüzde 
 (%) 

Çok beğendim 0 0,0 

Beğendim 6 20,0 

Biraz Beğendim 6 20,0 

Ne Beğendim Ne Beğenmedim 9 30,0 

Pek Beğenmedim 4 13,3 

Beğenmedim 4 13,3 

Hiç Beğenmedim 1 3,3 

Toplam  30 100 
 

Advantage kart reklamını toplam 17 kişi hatırlayabilmiştir ve bu 17 kişinin 

reklam beğenirliğine dair verdikleri cevaplar yüzdesel olarak şöyledir; yaklaşık % 59 

reklamı genel olarak beğendiklerini, % 12’si kararsız olduklarını, % 29 ise 
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beğenmediklerini ifade etmişlerdir. Reklam izleniminden sonra ise beğenirlik % 10’luk 

bir düşüş göstermiş ve % 40’a gerilemiştir, kararsız kalanların oranında bir artış 

kaydedilmiş ve %12’den % 30’a çıkmıştır. Reklamı beğenmediklerini ifade edenlerin 

oranı hemen hemen aynı kalmış ve % 30 değerini vermiştir. 

Genel olarak reklamlar izlettirilmeden önceki görüşlerin daha olumlu olduğu 

görülmektedir. Reklamlar izlettirilip, tam hatırlama sağlandıktan sonraki cevaplayıcı 

grubundaki tepkiler olumsuz yönde artış eğilimi göstermektedir. 

Araştırmanın bundan sonraki bölümünde reklamların nasıl algılandıklarını 

belirlemek amacıyla verilen sıfat listelerinden elde edilen veriler değerlendirilmeye 

alınmıştır. Verilere faktör analizi uygulanmış ve bu analizde ‘Temel Bileşenler Yöntemi’ 

(Principal Component Analysis, PCA) kullanılmıştır. Analizin ilk aşamasında tüm 

değişkenler için özdeğerler (Eigenvalue) saptanmıştır. Özdeğer, hem faktörlerce 

açıklanan varyansda hem de ‘önemli faktör’ sayısına karar vermede dikkate alınacak 

olan katsayıdır.93  

 

 

                                                 
 

93 Ş. Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı; İstatistik, Araştırma 

Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, 2. Baskı, Pegem A Yayınları, Ankara, 2002, 

s.119 
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Tablo 22 : Reklamlar İzlettirilmeden Önceki Verilerin Toplam Varyansı Açıklama 

Gücü Sonuçları 

 
Faktör 

 
Özdeğer 

 
Varyans 

 
Kümülatif  Varyans 

Yüzdesi 

1 9,763 48,817 48,817 

2 2,906 14,532 63,348 

3 1,622 8,112 71,461 

4 0,969 4,844 76,305 

5 0,803 4,017 80,323 

6 0,738 3,69 84,012 

7 0,543 2,716 86,728 

8 0,461 2,307 89,035 

9 0,429 2,144 91,179 

10 0,388 1,939 93,118 

11 0,282 1,409 94,527 

12 0,231 1,156 95,683 

13 0,21 1,049 96,732 

14 0,177 0,885 97,617 

15 0,127 0,637 98,254 

16 0,115 0,576 98,83 

17 8,88E-02 0,444 99,275 

18 7,93E-02 0,397 99,671 

19 4,00E-02 0,2 99,871 

20 2,58E-02 0,129 100 
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Tablo 22 incelendiğinde ilk üç faktörün 1’den büyük özdeğerinin (sırasıyla 

9,763; 2,906; 1,622) olduğu görülmektedir. Özdeğer değeri birden büyük olan 

değişkenler ‘önemli faktör’ olarak adlandırılmakta ve faktör sayısını 

belirlemektedirler.94 Dolayısıyla burada analize alınan 20 değişkenin başlıca 3 faktör 

altında toplandığı görülmektedir.  

Varyans sütununda bu faktörlerin açıkladığı varyans yüzdesi açığa çıkmıştır. 

Tablodan da görüleceği gibi birinci faktör toplam varyansın % 48,817’sini,  ikinci faktör 

% 14,532’sini , üçüncü faktör %8,112 ’sini açıklamaktadır. Kümülatif varyans yüzdesi 

sütununda özdeğeri 1 ’den büyük olan üç faktörün tamamının ölçeğe ilişkin açıkladıkları 

birikimli varyansın % 71,461 olduğu görülmektedir. Geriye kalan % 28,539 ’luk kısım 

diğer faktörler tarafından açıklanmaktadır.  

Değişkenlerin hangi faktörler etrafında yoğunlaştığını belirlemek amacıyla 

Varimax yöntemi kullanılarak Döndürülmüş Bileşen Matrisi ( Rotated Component 

Matrix ) hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 23’ de verilmektedir. 

 

 

 

 
                                                 
 

94 S. Sharma, Applied Multivariate Statistics, John Wiley and Sons, Inc., New-york, 

1996, s.104; M.S. Srivastava, Methods of Multivariate Statistics, John Wiley and Sons, 

Inc., New-york, 2002, s.465 
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Tablo 23 :  Reklamlar İzlettirilmeden Önceki Verilere Ait Döndürülmüş Bileşen 

Matrisi 

 
  FAKTÖR 1 FAKTÖR 2 FAKTÖR  3 

Enerjik 0,887 9,55E-02 -9,97E-03 

Orijinal 0,862 0,212 -7,48E-02 

Dikkat çekici 0,855 4,00E-02 9,27E-02 

Canlı 0,826 2,60E-02 -0,309 

Eğlenceli 0,805 0,33 0,178 

Etkileyici 0,798 0,321 0,104 

Yaratıcı 0,715 0,384 -0,371 

Sempatik 0,705 0,479 0,291 

Zekice 0,700 0,541 7,20E-02 

Hatırlamaya değer 0,532 0,311 0,470 

Sinirlendirici 1,72E-02 -0,802 0,241 

Gerçekçi 0,271 0,799 8,98E-02 

Aptalca -0,175 -0,794 1,28E-02 

Anlamsız -5,14E-02 -0,764 -0,124 

Sıkıcı -0,266 -0,749 6,87E-02 

İnandırıcı 0,186 0,732 0,204 

Sıradan -0,198 -0,715 0,124 

İkna edici 0,38 0,712 7,37E-02 

Bilgilendirici 0,433 0,609 0,36 

Karışık -9,50E-02 -6,33E-02 0,888 
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Faktörlerin belirlenmesinde faktör yük değeri dikkate alınır ve bu değerin 

genellikle 0,45 ve üzeri olması seçim için iyi bir ölçüdür95 Tablo 23’de verilen 

dönüştürülmüş bileşen matrisinde bu çalışmada kullanılan değişkenlerin hangi faktörler 

altında toplandıkları  gösterilmiştir. Matriste  0.45 ve üzeri değerler dikkate alınmış ve 

koyu renk ile yazılmıştır. Koyu renk ile yazılanlar, o faktör altında ağırlığı fazla olan 

dolayısıyla faktörü belirleyen değişkenlerdir. Tablodan da görüleceği gibi  enerjik, 

orijinal, dikkat çekici, canlı, eğlenceli, etkileyici, yaratıcı, sempatik ve zekice 

değişkenlerinin ağırlıkları Faktör1 üzerinde toplanmıştır. Gerçekçi, inandırıcı, ikna edici 

ve bilgilendirici değişkenlerine ait faktör yük değerleri ise değişkenlerin Faktör 2 altında 

toplandığını göstermektedir. Son olarak Faktör 3’ü karışık sıfatı oluşturmaktadır.  

Hatırlamaya değer sıfatı bu matriste hem Faktör 1’de hem de Faktör 3’de yüksek ve 

birbirine yakın yük değerine sahip olduğu için ölçekten çıkarılması uygun bulunmuştur. 

Bunun yanında, sinirlendirici, aptalca, anlamsız, sıkıcı ve sıradan değişkenlerine ait 

faktör yük değerleri 0,45’den hayli düşük çıktığı için ölçekten çıkarılmışlardır. Ölçekte 

kalan 14 madde yeniden faktör analizine tabi tutulmuş ve bulunan sonuçlar aşağıdaki 

gibidir. 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Ş. Büyüköztürk, a.g.e., s.118 
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Tablo 24 : Kalan 14 Değişkenin Toplam Varyansı Açıklama Gücü Sonuçları 

 
 

Faktör Özdeğer Varyans 
Kümülatif  
Varyans 
Yüzdesi 

1 7,826 55,897 55,897 

2 1,932 15,803 71,7 

3 1,314 9,386 81,086 

4 0,599 4,276 84,362 

5 0,522 3,731 87,093 

6 0,413 2,949 90,042 

7 0,334 2,384 92,426 

8 0,27 1,928 94,354 

9 0,232 1,658 96,012 

10 0,19 1,355 97,368 

11 0,124 0,884 98,251 

12 0,116 0,825 99,076 

13 7,03E-02 0,502 99,579 

14 5,90E-02 0,421 100 

 

Tablodan da görüleceği gibi değişkenlerin açıkladıkları varyans oranları 

artmıştır. Birinci faktör toplam varyansın % 55,897’sini,  ikinci faktör % 15,803’ünü , 

üçüncü faktör % 9,386 ’sını açıklamaktadır. Kümülatif varyans yüzdesi sütununda 

özdeğeri 1 ’den büyük olan üç faktörün tamamının ölçeğe ilişkin açıkladıkları birikimli 

varyans değerinin ise  % 81,086 olduğu görülmektedir. 

Yine Varimax yöntemi kullanılarak Döndürülmüş Bileşen Matrisi ( Rotated 

Component Matrix ) hesaplanmış ve sonuçları Tablo 25’ de verilmektedir. 
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Tablo  25:  Kalan 14 Değişkene Ait Döndürülmüş Bileşen Matrisi 

 
 FAKTÖR  1 FAKTÖR  2 FAKTÖR  3 

Enerjik ,866 ,165 -9,156E-02 

Dikkat çekici ,864 7,179E-02 7,567E-03 

Orijinal ,831 ,278 -,165 

Etkileyici ,829 ,325 9,248E-02 

Eğlenceli ,811 ,374 ,110 

Canlı ,785 8,281E-02 -,363 

Sempatik ,707 ,540 ,234 

Zekice ,674 ,409 -4,160E-02 

Yaratıcı ,643 ,398 -,488 

Gerçekci ,192 ,877 -7,773E-02 

Inandırıcı ,103 ,850 6,850E-02 

Ikna edici ,247 ,850 -,198 

Bilgilendirici ,368 ,718 ,196 

Karışık -2,845E-02 5,577E-02 ,935 

 

Burada birinci faktörde yer alan sıfatlar enerjik, dikkat çekici, orijinal, etkileyici, 

eğlenceli, canlı, sempatik, zekice ve yaratıcıdır. İkinci faktörde gerçekçi, inandırıcı, ikna 

edici ve bilgilendirici sıfatları bulunmaktadır. Üçüncü faktörü ise karışık sıfatı 

oluşturmaktadır. Faktör yük değerleri göz önünde bulundurulduğunda birinci faktörü 
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‘Enerjik’, ikinci faktörü ‘Gerçekçi’, üçüncü faktörü ‘Karışık’ olarak isimlendirmek 

mümkündür. 

Analizin ilk kısmında çıkan bu sonuçlar yardımlı hatırlama yoluyla cevaplayıcı 

grubunun yaptığı sıfat değerlendirmeleri sonucunda elde edilmiştir. Ortaya çıkan 

faktörlerin genellikle olumlu sıfatlardan oluştuğu görülmektedir. Bu sonucun sebebinin, 

Worldcard reklamına ait verilerin büyük bir çoğunluğu oluşturmasından ve genellikle 

reklamlar izlettirilmeden önceki tutumların daha olumlu olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Sonuçta, cevaplayıcılar tarafından en çok beğenilen reklamın 

Worldcard olduğu düşünülürse ve insanların sevdikleri, beğendikleri reklamları her yönü 

ile üstün tutma eğilimi içinde oldukları göz önünde bulundurulduğunda çıkan sonuç 

daha rahat bir şekilde anlaşılacaktır. 

İzleyicilerin reklamlar gösterildikten sonra yaptıkları değerlendirilmeler aynı 

şekilde faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucu Tablo  26’da verilmektedir. 
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Tablo 26 : Reklamlar İzlettirildikten Sonraki Değişkenlerin Toplam Varyansı 

Açıklama Gücü Sonuçları 

Faktör Özdeğer Varyans 
Kümülatif  

Varyans Yüzdesi 

1 12,241 61,204 61,204 

2 1,751 8,756 69,96 

3 1,282 6,412 76,372 

4 1,069 5,343 81,715 

5 0,83 4,149 85,864 

6 0,56 2,8 88,664 

7 0,427 2,133 90,797 

8 0,352 1,759 92,557 

9 0,299 1,493 94,05 

10 0,22 1,098 95,148 

11 0,199 0,995 96,143 

12 0,18 0,901 97,045 

13 0,148 0,742 97,786 

14 0,128 0,638 98,425 

15 0,104 0,522 98,946 

16 7,29E-02 0,364 99,311 

17 5,28E-02 0,264 99,574 

18 3,73E-02 0,187 99,761 

19 2,72E-02 0,136 99,897 

20 2,05E-02 0,103 100 

 

Çıkan sonuçlar incelendiğinde önemli faktör sayısı öz değer ölçütüne göre 4 

olarak tanımlanır. Değişkenlerin açıkladıkları varyans oranları ise şu şekildedir; birinci 

faktör toplam varyansın % 61,204’ünü,  ikinci faktör % 8,756’sını , üçüncü faktör % 

6,412’sini, dördüncü faktör % 5,343’ünü açıklamaktadır. Kümülatif varyans yüzdesi 
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sütununda bu dört faktörün tamamının ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans değeri  

% 81,715’tir.  

Döndürülmüş Bileşen Matrisi ( Rotated Component Matrix ) sonuçları aşağıda 

Tablo 27’de verilmektedir. 

 

Tablo  27:  Reklamlar İzlettirildikten Sonraki Değişkenlere Ait Döndürülmüş 

Bileşen Matrisi 

  FAKTÖR  1 FAKTÖR  2 FAKTÖR  3 FAKTÖR  4 

Orjinal 0,919 0,187 -0,118 -6,47E-02 

Canlı 0,870 0,2 -6,08E-02 -0,101 

Yaratıcı 0,811 0,208 -0,272 1,40E-02 

Enerjik 0,772 0,334 -0,144 -5,02E-02 

Bilgilendirici 0,748 0,257 -0,354 -7,98E-02 

Zekice 0,715 0,537 -0,243 -3,39E-03 

Eğlenceli 0,659 0,482 -0,358 0,255 

Ikna edici 0,640 0,498 -0,387 4,78E-03 

Dikkat çekici 0,507 0,498 -0,429 0,147 

İnandırıcı 0,344 0,870 -0,119 -6,36E-03 

Gerçekçi 0,337 0,795 -0,211 -0,115 

Hatırlamaya değer 0,441 0,727 -0,123 0,133 

Aptalca -7,37E-02 -0,723 0,395 0,358 

Sıradan -0,175 -0,671 0,509 -3,01E-03 

Etkileyici 0,594 0,622 -0,264 0,24 

Sempatik 0,617 0,621 -0,196 3,25E-02 

Sinirlendirici -0,14 -0,114 0,904 1,26E-02 

Anlamsız -0,352 -0,487 0,700 6,00E-02 

Sıkıcı -0,45 -0,361 0,685 0,11 

Karışık -7,57E-02 -2,34E-02 5,82E-02 0,962 
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Faktör döndürme sonrasında ölçeğin birinci faktörünün sekiz maddeden 

(orijinal, canlı, yaratıcı, enerjik, bilgilendirici, zekice, eğlenceli ve ikna edici), ikinci 

faktörünün  3 maddeden (inandırıcı, gerçekçi ve hatırlamaya değer), üçüncü faktörün ise 

1 maddeden (karışık) oluştuğu görülmektedir. Faktör yük değeri 0,45’ten küçük olan 

‘aptalca’ sıfatı ölçekten çıkarılmıştır. Yine, ‘dikkat çekici’, ‘etkileyici’ ve ‘sempatik’ 

sıfatları 1. ve 2. faktörlerde yüksek yük değeri verdikleri için karışıklığa sebep 

olmamaları için ölçekten çıkarılmışlardır. Kalan 16 madde yeniden faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Tablo  28: Kalan 16 Değişkenin Toplam Varyansı Açıklama Gücü Sonuçları 

Faktör Özdeğer Varyans 
Kümülatif  

Varyans Yüzdesi 

1 9,663 60,396 60,396 

2 1,491 9,316 69,712 

3 1,182 7,390 77,102 

4 0,996 6,100 83,202 

5 0,740 4,626 87,828 

6 0,444 2,778 90,606 

7 0,335 2,093 92,699 

8 0,271 1,692 94,392 

9 0,212 1,324 95,716 

10 0,178 1,114 96,83 

11 0,150 0,937 97,767 

12 0,117 0,731 98,499 

13 8,29E-02 0,518 99,017 

14 7,01E-02 0,438 99,455 

15 5,48E-02 0,343 99,798 

16 3,23E-02 0,202 100 
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Tabloda görüldüğü gibi, faktörler toplam varyansın önemli bir bölümünü 

açıklamaktadır. Matriste 4 değişkenin açıkladıkları varyans oranları şu şekildedir; 

faktörlerden birincisi ölçeğe ilişkin toplam varyansın % 60,396’sını,  ikincisi % 

9,316’sını , üçüncüsü % 7,390’ını, dördüncüsü % 6,100’ünü açıklamaktadır. Dört 

faktörün tamamının ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans değeri  % 83,202’ye 

yükselmiştir. 

 

Tablo 29 :  Kalan 16 Değişkene Ait Döndürülmüş Bileşen Matrisi 

  FAKTÖR  1 FAKTÖR  2 FAKTÖR  3 FAKTÖR  4 

Orijinal 0,907 0,215 -0,12 -8,12E-02 

Canlı 0,873 0,219 -6,07E-02 -8,80E-02 

Yaratıcı 0,822 0,236 -0,27 7,34E-02 

Enerjik 0,755 0,337 -0,162 -8,66E-02 

Bilgilendirici 0,745 0,276 -0,36 -4,45E-02 

Zekice 0,686 0,570 -0,27 -1,46E-02 

Eğlenceli 0,650 0,451 -0,385 0,281 

İkna Edici 0,625 0,502 -0,406 3,38E-02 

İnandırıcı 0,321 0,895 -0,143 4,43E-03 

Gerçekçi 0,301 0,817 -0,239 -0,132 

Hatırlamaya değer 0,416 0,728 -0,131 8,63E-02 

Sıradan -0,163 -0,681 0,510 -3,32E-02 

Sinirlendirici -0,115 -9,76E-02 0,911 5,67E-02 

Anlamsız -0,334 -0,488 0,719 5,11E-02 

Sıkıcı -0,455 -0,341 0,697 6,16E-02 

Karışık -7,17E-02 -1,08E-02 8,00E-02 0,982 
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Matriste Faktör 1’in sekiz maddeden (orijinal, canlı, yaratıcı, enerjik, 

bilgilendirici, zekice, eğlenceli, ikna edici) oluştuğu görülmektedir. Bu faktör altındaki 

maddelerin yük değerleri 0,907 ile 0,625 arasında değişmektedir. Faktör 2, üç maddeden 

( inandırıcı, gerçekçi, hatırlamaya değer) oluşmakta ve faktördeki yük değerleri 0,895 ile 

0,728 arasındadır. Sıradan, sinirlendirici, anlamsız ve sıkıcı sıfatlarından oluşan Faktör 

3’teki yükleme oranları yine 0,45’ten büyük olup değerler 0,510 ve 0,911 arasında  

değişerek seçim için iyi ölçüleri oluşturmaktadırlar. 0,982 yüksek yük değeriyle ‘karışık’ 

sıfatı Faktör 4’ü meydana getirmektedir. Faktörlerdeki yüksek yük değerleri göz önüne 

alındığında Faktör 1’i ‘Orijinal’, Faktör 2’yi ‘İnandırıcı’, Faktör 3’ü ‘Sinirlendirici’, 

Faktör 4’ü ‘Karışık’ olarak isimlendirmek mümkündür.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşletmeler, küreselleşmeyle birlikte daha da hissedilen yoğun rekabet ortamı 

içinde tüketicilerin güven ve desteğini sağlayarak olumlu bir kurum kimliği ve imajı 

oluşturma eğilimi içerisindedirler. Bu bağlamda, tüketicilerin kalplerine ve akıllarına 

ulaşabilme gerekliliği ortaya çıkmaktadır ki, bu da etkin bir iletişim ‘reklam’ ile 

sağlanabilir. 

Reklam üretici firmadan tüketiciye doğru işleyen bir iletişim sürecidir ve 

reklamlar aracılığıyla tüketicilerin söz konusu ürünü algılamaları sağlanır. Bu şekilde, 

reklamı yapılan ürünler daha tanıdık, değerli ve güvenilir olurlar. İnsanlar bildiklerini 

bilmediklerine göre daha çok tercih etme eğiliminde olduklarından reklam, ürüne 

tanınabilirlik ve bilinebilirlik vasfını katarak ciddi anlamda bir avantaj sağlar. Ancak göz 

önünde bulundurulması gereken önemli bir nokta vardır; hedef kitleyi oluşturan bireyler 

doğrusal düz bir çizgi üzerinde yapılanmış değildirler ve her bireyin medya ürünlerini 

algılayışı farklıdır. Dolayısıyla işletmeler reklam konusunda rasyonel kararlar alabilmek 

için reklamın, hedef tüketiciye ne biçimde ve  ne derece etki ettiğini saptamak 

durumundadırlar. Bu şekilde reklam hataları en aza indirgenerek reklam başarı ve etkisi 

önemli ölçüde artırılabilir. 

Reklam etkilerini ölçmeye yönelik araştırmalar reklamla ilgili verilerin nesnel bir 

biçimde toplanıp, kaydedilip, uygun yöntemlerle çözümlenmesi temeline dayanır. Bu 

çalışmada da reklam etkinliği ölçüm yöntemlerinden olan tanıma ve hatırlama 

metotlarından yararlanılarak reklamlara ilişkin tüketici düşünceleri ve görüşleri  

belirlenmiştir. 
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Çalışmanın ilk bölümünde yardımsız hatırlama metodu kullanılmıştır. 

Cevaplayıcı grubuna öncelikle ‘aklınıza gelen kredi kartı reklamları nelerdir?’ diye 

sorulmuştur. Daha sonra ise hatırladıkları kredi kartlarının hangi bankaya ait olduklarını 

yazmaları istenmiştir. Çıkan sonuçlardan değerlendirmeye alınan 5 reklamdan 

hatırlanma oranı en yüksek çıkan reklamın Worldcard olduğu saptanmıştır. Daha sonra 

sırasıyla Axess, İdeal Kart, Maximum, Advantage reklamları hatırlanmışlardır. Bu 

reklamları yaptıran banka isimlerinin yazılması istendiğinde, genel olarak reklamları 

hatırlayanların kredi kartlarının hangi bankalara ait oldukları konusunda doğru cevaplar 

verdiği görülmüştür.  

Araştırmanın ikinci bölümünde yardımlı hatırlama metodundan yararlanılmıştır. 

Bunun için cevaplayıcıların hatırlama çabalarına yardım edecek nitelikte, ilgili reklam 

filmlerinden belli sahnelere ait fotoğraflar hazırlanmıştır. Bu fotoğraflar cevaplayıcılara 

gösterilerek reklamları hatırlayıp hatırlanmadıkları sorulmuştur. Daha sonra hatırlanan 

reklamların cevaplayıcıların zihninde bıraktıkları izlenimleri test etmek amacıyla verilen 

sıfat listesinin değerlendirilmesi istenmiştir. Elde edilen sonuçlar faktör analizine tabi 

tutulduğunda 3 faktör grubunun oluştuğu görülmüştür. Enerjik, dikkat çekici, orijinal, 

etkileyici, eğlenceli, canlı, sempatik, zekice, yaratıcı sıfatlarının yer aldığı birinci faktör 

en yüksek faktör yük değerine sahip olan ‘enerjik’ sıfatıyla adlandırılmıştır. İkinci 

faktörde gerçekçi, inandırıcı, ikna edici, bilgilendirici  sıfatları bulunmaktadır ve bu 

faktör de ‘gerçekçi’ olarak adlandırılmıştır. Üçüncü faktör olarak ise ‘karışık’ sıfatı 

ortaya çıkmıştır. Genel olarak reklamların izleyenlerin zihninde olumlu bir etki bıraktığı 

görülmektedir. Faktörlerdeki sıfatlar hep pozitif olarak nitelendirilebilecek sıfatlardır. 
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Ancak, burada göz önünde bulundurulması gereken bir nokta vardır; eğer cevaplayıcı bir 

reklamı genel olarak beğendiyse genellikle onu etkileyici, eğlenceli, çekici, yaratıcı ve 

benzeri diğer özellikler bakımından üstün tutma eğiliminde olacaktır. 

Araştırmanın üçüncü kısmında reklam filmleri cevaplayıcılara reklam kuşağı 

şeklinde bir kez izlettirilmiştir ve reklamlar hakkında yeniden bir değerlendirme 

yapmaları istenmiştir. Elde edilen veriler yeniden faktör analizine tabi tutulmuş ve 

başlıca dört faktör grubu ortaya çıkmıştır. Faktör 1, orijinal, canlı, yaratıcı, enerjik, 

bilgilendirici, zekice, eğlenceli, ikna edici gibi olumlu sıfatlardan oluşmaktadır ve faktör 

yük değeri 0,907 çıkan ‘orijinal’ sıfatıyla adlandırılmıştır. Faktör 2’de inandırıcı, 

gerçekçi, hatırlamaya değer sıfatları yer almaktadır ve ‘inandırıcı’ sıfatı bu faktörü en iyi 

şekilde ifade etmektedir. Faktör 3’de  genellikle olumsuz sıfatların bir araya toplandığı 

görülmektedir. Bu sıfatlar, sıradan, sinirlendirici, anlamsız ve sıkıcı sıfatlarıdır ve Faktör 

3’e ‘sinirlendirici’ sıfatının ismi verilmiştir. Faktör 4 ‘de yine yalnızca ‘karışık’ sıfatı 

çıkmıştır. Bu çalışma sonunda görülmüştür ki; bir reklama karşı olumlu düşüncelerin, 

tutumların yaratılmasında reklamın ‘orijinal’ bulunması önem taşımaktadır. Gerçektende 

toplumdaki eğitim düzeyinin gittikçe arttığı ve hızlı değişim süreci düşünüldüğünde 

insanların artık farklı, orijinal şeylere ilgi gösterdikleri görülmektedir. Bunun için de bir 

reklamın orijinal olması rakipleri arasından sıyrılmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, 

sıkıcı ve sıradan bulunan reklamlar izleyiciye cazip gelmemekte ve sinirlendirmektedir.  

Ancak unutulmamalıdır ki, reklam etkinliğini ölçmeye yönelik her bir yöntemin 

güçlü ve güçsüz yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle, bu metotların güçlü yönleri ve 

sınırları bilinerek hareket edilmelidir. Sonuç olarak, cevaplayıcıların gösterdikleri 

tepkiler karar almaya sadece yardımcı olacak niteliktedir. 
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EK-1 ANKET FORMU 

BÖLÜM 1 

1- Cinsiyetiniz?         (....) Erkek               (....) Kadın 

2- Yaşınız?  .........                               

3- Mesleğiniz? ................................ 

4- Gün içinde ne kadar zamanınızı televizyon izlemeye ayırıyorsunuz? 

(....) Hiç izlemem     

(....) 1 saatten az 

(....) 1-2 saat 

(....) 2-3 saat   

(....) 3 saatten fazla  

5- Televizyon izlerken reklamlar başladığında genel tavrınız ne olur? 

(....) Hiç izlemem 

(....) Çok az izlerim 

(....) Arada sırada izlerim   

(....) İzlerim 

(....) Hep izlerim 
 
6- Aklınıza ilk gelen kredi kartı reklamları neler? Lütfen belirtiniz. 
 
.............................................                       .............................................                    

.............................................                       ............................................. 

.............................................                       ............................................. 

.............................................                       ............................................. 
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7-  Bu reklamları yaptıran banka isimlerinden hatırladıklarınızı yazınız. 
     (X kredi kartı Y bankasına ait gibi...) 
 
.............................................                       .............................................                    

.............................................                       ............................................. 

.............................................                       ............................................. 

.............................................                       ............................................. 

 
8- Sürekli olarak kullandığınız kredi kartı ismini/isimlerini yazınız. 
 
.............................................                       .............................................                    

.............................................                       ............................................. 

.............................................                       ............................................. 

.............................................                       ............................................. 
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BÖLÜM 2 

 
 

                            
 

 
 

              
 
 
 

                                          
 
 
 

 

 

 

Reklamı :   Hatırlıyorum (    )  Hatırlamıyorum (    ) 

Reklamı :   Hatırlıyorum (    )  Hatırlamıyorum (    ) 
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Reklamı : Hatırlıyorum (    )  Hatırlamıyorum (    ) 

Reklamı : Hatırlıyorum (    )  Hatırlamıyorum (    ) 

Reklamı : Hatırlıyorum (    )  Hatırlamıyorum (    ) 
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WORLDCARD REKLAMI 

• Genel olarak Worldcard reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• Worldcard   .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamı hatırlıyor iseniz reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece 
katıldığınızı lütfen işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen katılmıyorum            2 : Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 
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AXESS REKLAMI 

• Genel olarak Axess reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 
 
• Axess   .......................  bankasının kredi kartıdır. 
 
• Reklamı hatırlıyor iseniz reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece 

katıldığınızı lütfen işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen katılmıyorum            2 : Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 
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İDEAL KART REKLAMI 

• Genel olarak İdeal kart reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• İdeal kart   .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamı hatırlıyor iseniz reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece 
katıldığınızı lütfen işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen katılmıyorum            2 : Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 
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MAXIMUM KART REKLAMI 

• Genel olarak Maximum kart reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• Maximum kart   .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamı hatırlıyor iseniz reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece 
katıldığınızı lütfen işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen katılmıyorum            2 : Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 
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ADVANTAGE KART REKLAMI 

• Genel olarak Advantage kart reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• Advantage kart   .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamı hatırlıyor iseniz reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne  
derece katıldığınızı lütfen işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen katılmıyorum            2 : Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 
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BÖLÜM 3 

• İzlediğiniz reklam filmlerini hatırladınız mı?  

Worldcard  Evet (  )   Hayır (   )  

Axess Evet (  )   Hayır (   )  

İdeal kart                   Evet (  )   Hayır (   )  

Maksimum  Evet (  )   Hayır (   )  

Advantage      Evet (  )   Hayır (   )  
 

WORLDCARD REKLAMI 

• Genel olarak Worldcard kart reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• Worldcard .....................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece katıldığınızı lütfen 
işaretleyiniz. 

7: Kesinlikle Katılıyorum    6: Katılıyorum        5: Kısmen Katılıyorum   

4: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (Nötr) 

3: Kısmen Katılmıyorum     2: Katılmıyorum     1: Kesinlikle Katılmıyorum 

 

 

 



 134 
 

 

WORLDCARD REKLAMI 

 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 
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AXESS REKLAMI 

• Genel olarak Axess reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• Axess  .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece katıldığınızı lütfen 
işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen Katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen Katılmıyorum            2 : Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 



 136 
 

 

İDEAL KART REKLAMI 

• Genel olarak İdeal kart reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• İdeal kart  .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece katıldığınızı lütfen 
işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen Katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen Katılmıyorum            2 : Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 
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MAXIMUM KART REKLAMI 

 

• Genel olarak Maximum kart reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• Maximum kart  .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece katıldığınızı lütfen 
işaretleyiniz. 

7: Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen Katılıyorum 

4: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3: Kısmen Katılmıyorum           2: Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 
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ADVANTAGE KART REKLAMI 

• Genel olarak Advantage kart reklamını: 

Çok beğendim ( )                Beğendim (  )                 Biraz Beğendim (  )     

Ne Beğendim Ne Beğenmedim (  ) 

Pek Beğenmedim (  )           Beğenmedim (  )           Hiç Beğenmedim (  ) 

• Advantage kart  .......................  bankasının kredi kartıdır. 

• Reklamla ilgili olarak aşağıda sıralanan sıfatlara ne derece katıldığınızı lütfen 
işaretleyiniz. 

7 : Kesinlikle Katılıyorum          6: Katılıyorum           5: Kısmen Katılıyorum 

4 : Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum  (Nötr) 

3 : Kısmen Katılmıyorum           2: Katılmıyorum        1: Kesinlikle Katılmıyorum 

 

Yaratıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Aptalca 7 6 5 4 3 2 1 

Orijinal 7 6 5 4 3 2 1 

Canlı 7 6 5 4 3 2 1 

Bilgilendirici 7 6 5 4 3 2 1 

İkna edici 7 6 5 4 3 2 1 

Eğlenceli 7 6 5 4 3 2 1 

Sıradan 7 6 5 4 3 2 1 

Zekice 7 6 5 4 3 2 1 

Sıkıcı 7 6 5 4 3 2 1 

İnandırıcı 7 6 5 4 3 2 1 

Dikkat çekici 7 6 5 4 3 2 1 

Karışık 7 6 5 4 3 2 1 

Hatırlamaya değer 7 6 5 4 3 2 1 

Sempatik 7 6 5 4 3 2 1 

Anlamsız 7 6 5 4 3 2 1 

Etkileyici 7 6 5 4 3 2 1 

Sinirlendirici 7 6 5 4 3 2 1 

Enerjik 7 6 5 4 3 2 1 

Gerçekçi 7 6 5 4 3 2 1 
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ÖZET 

Aynı mal ve hizmetin birden fazla işletme tarafından üretildiği ve piyasaya 

sürüldüğü  günümüz rekabet koşullarında, işletmeler ürettikleri mal ve hizmetleri 

tüketicilere tanıtamadıkları sürece pazar paylarını koruyamayacaklardır. İşte bu noktada, 

mevcut mal ve hizmetlerin varlığını tüketicilere duyuran reklam olgusu karşımıza çıkar.    

Reklamlar öncelikle tüketicilerin söz konusu ürünü algılamasını sağlar. Bu 

çalışma, müşteriler ve hedef kitlenin reklamları nasıl algıladıkları, reklam mesajını nasıl 

aldıkları ve nasıl davrandıkları üzerine kurulmuştur. Reklam mesajında görsel  ve işitsel 

faktörlerin, sözsel malzemelerin hedef tüketiciyi etkilemek için nasıl kullanıldığı ve 

tüketici üzerindeki etkileri ele alındıktan sonra TV reklamlarının algılanması üzerine bir 

anket araştırması yapılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER:  Reklam, Algı, Reklam Mesajları 
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ABSTRACT 

As the same goods and services are produced and put on the market in today’s 

competative business world by several enterprises, it is impossible that enterprises 

protect their market share unless they promote their products and services. At that point,  

advertisement fact comes out which announces the existence of avaible products and 

services to consumers. 

Advertisements, first of all, provide the consumer to perceive avaible products. 

This study is based on how consumers and target groups  perceive  advertisements, how 

they get advertisement message and how they behave. In this study, it is investigated 

that how visual and auditory factors, oral materials are used in advertisement message 

and impacts of them on consumers; then, questionnaire research on TV advertisements is 

applied. 

KEY WORDS: Advertisement, Perception, Advertisement Messages 
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