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G ! R ! 9 

Gtinfunilzde ttiketici talebinin ahenkli bir ~ekilde 

stirdtirillebilrnesi ve ilretilen rnallarin i9 ve d19 tan1t1-

rn1n1n daha iyi saglanabilrnesi a91s1ndan, reklarn faali

yetlerine bilyilk onern verilmekte~ir. Reklarn faaliyetleri, 

tilketirn ve kullanirn amac1n1n 9ekli ne olursa olsun hemen 

hemen tfun iktisadi sahalarda slirdtirtilmektedir. Bu sebeple, 

illkeler i9in onemli bir gelir kaynagi olan turizm hare-

ketlerinin dlizenlenrnesinde de reklamc1l1k, onernli bir rol 

oynamaktadir. 

Bundan dolayi, Tlirkiye'nin onemli bir turizm po-

tansiyeline sahip olmasi, ayrica turizm gelirlerinin 

artmas1n1n ekonomide yaratacag1 olumlu etkileride dikka-

te alarak "Turizmde Reklamc1l1k ve Turk Turizm'indeki 

yap1lrnas1n1n yararli olacagi kanaatine vardiK· 

Ancak, hernen belirtrnek gerekir ki~ Tilrkiye'de ge-

rek yapilan ara~tirmalarda gerekse, yaptig1rn1z gozlern-

lerde kamu veya ozel sektorun reklamc1l1k f aaliyetlerine 
; 

fazla ag1rl1k vermediklerini gorduk. 
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Bu sebeple, ~al19mam1zda konunun bu yonliyle ele alinarak 

incelenmesine ~al19t1k. Taktir edilirki; konu lizerinde 

Tlirkiye'de henliz fazla bir ~al19ma yap1lmamas1, gerekli 

kaynaklarin azl1g1nada sebep olmu9tur. Bu bakimdan, mev-
• 

cut imkanlarla konuyu anaba9l1klar altinda kisaca ince-

lemeye gayret gosterdik. 

!ster ticari bir gaye ister salt tan1t1m amaciyla, 

Tlirkiye'den d19ar1ya donlik tan1t1mda eksik, kis1tl1 bilgi 

ve resimlerle donat1lm19 reklamlarin yetersiz veya hatali 

oldugu gorlilmektedir. 

Oyle ise, ama~dan sap1lm19t1r ve Tlirkiye bazi ya-

salardanda sapm19t1r. Ornegin; Milletleraras1 Ticaret 

Odas1, Miletleraras1 Reklamc1l1k Yasas1n1n "Dlirlistllik" 

ilkesinin, 2. Maddesinde "reklamlar, tliketicinin glivenini 

veya tecrlibesiz ve bilgisizligini istismar etmeyecek 9e-

kilde dlizenlenmelidir" 9eklinde yazmaktadir. 

Ya da ayni Yasanin "ger~ege dayal1 ilkesi altinda" 

4. maddenin 2. fikrasinda "reklamlar" ara9t1rma sonu~la-

rini veya teknik ve bilimsel yayinlardan a11nt1lar1 kotil-

ye kullanmamal1d1r, 9eklindedir. 

!statistikli bilgiler, ger~ek durumdan farkli ge

~erlilik gosterecek 9ekilde kullan1lmal1d1r. 
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Bilimsel ko9ullar kotuye kullan1lmamal1d1r. tlrunun sahip 

olmad1g1 bir bilimsel niteligi gostermek amaciyla anla91l

mas1 gug bilimsel iddialar ortaya konmamal1d1r", yazmak

tadir. Buna kar91l1k TUrkiye'den yurt d191na gonderilen 

re~lam bro9Urleri yetersiz hatta yanl19 olrnaktadir. 

Pazarlama, ·ekonominin toplam arz ve toplam talebi 

arasinda zaman, yer, miktar, kalite ve alim - satim 9art

lar1 itibariyle ahengi saglamaya 9al19an faaliyetlerin 

tamam1n1 ifade ediyorsa, ve bu gayeye hizmet edebildigi 

olgude Ulkenin istihsal faktorleri rasyonel kullan1lm1$ 

olup, ayni ol9ude talep tatmin edebiliyorsa, reklam da 

bu faaliyetlerin ger9ekle$mesinde kullanilan vasitalar

dan biri ise, reklam nedir? Temel bir pazarlama vas1tas1 

olarak neye hizmet etmekte ya da neyi ama9lamaktad1r! .. 

Gal19mam1n birinci bolumunde kavram olarak rek

~am1ntan1m1 yapilarak 9e9itleri, Reklamin !ktisadi Ha

yattaki Yeri ve Pazarlamadaki Fonksiyonu, Reklamin Amag

lari, Reklam Nigin Yap1lmal1d1r, Reklamin Aleyhindeki 

. ve Lehindeki GorU~ler, Reklam Ara9lar1 ve reklam ile 

varilmak istenen ama9lar, ayni bollimUn kapsami i9inde 

yer almaktadir. 

Cal1~man1n ikinci bollimUnde Turizmde Reklamc1l1k 

nedir, Qe~itleri, Reklam AraQlari, Ba~ari ~artlari ve 
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Turizmde Reklam Etkinliginin yilriltillmesi i9lenmi9tir. 

tl~ilncil bolilmde Tlirk Turizminde de Reklam Uygu

lamalari, Tlirkiye'de Devletin ve Seyahat Acentalar1n1n 

Reklam Faaliyet ve Harcamalari hakk1nda bilgi verilmi§ 

ve incelenmi9tir. 



B!R!NC! BOLUM 

REKLAMIN TANIMI, ONEM! VE FONKS!YONLARI 
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1. REKLAMIN TANIMI VE 9E$1TLER! 

Bedeli odenmi9 tertipleyicisi belirli, geni9 kitle-

lere ki9isel olmayan bir bi~imde duyurulan sat19 tilrlidlir. 

Turizm lirlinlinlin sat191nda da kitlesel sat19 faali-

yetleri denince akla reklam ve ilan gelmektedir. Reklamci-

likta, bir lirlin tlirlinli tanitmaya yonelik reklam kampanya-

larina genel reklam, bir markanin tan1t1lmas1 gayesini gli-

denlere ise ozel reklam denildigi dikkate alinirsa, bir 

lilkenin turizmini d19ar1ya arz etme gayesine dayali reklam 

kampanyalarinin o lilke i9indeki turizm i9letmeleri i9in 

bir yandan genel reklam mahiyeti ta$1mas1, diger taraftan 

mali gli9leri a9mas1 nedeniyle herhangi bir turizm f irma-

sinin boyle bir gorevi listlenmesi rasyonel olmad1g1 gibi 

mlimklinde degildir (1) • 

!9letmenin giri9inden itibaren yapilan sat19lar1 

.kapsamina alir ve sonuca hemen ula91r, aninda sat19 sag-

·lanabilir. 

(1) Munir Kutluata, Turizm Pazarlamasi ve Turk Turizminde 
Araci Kurulu§lar, (Do~entlik Tezi t.O. tktisat Fakul
te.si, 197 s. 106-107. 
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Otel s1n1r1n1n di~inda yap1lan reklamlardir. Butun 

ara~ ve aracilar i91etmenin isim ve olanaklar1n1n mevcut 

potansiyel tuketiciler tarafindan bellenmesini ama~lar (2). 

(2) Meral Korzay, iktisadi ve tdari Bilimler Fakultesi 
Teksir Yay1nlar1, tzmir, 1983, s. 1-2 
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2. REKLAMIN TAR!HCES! 

!nsanlar arasinda a119veri9in ba9lamas1 ile birlik-

te reklam anlay191da dogmu~tur. Sozlli yeteneklerin okuma 

yazmadan once geli9tigi dti9ilnillilrse, ilk reklamin da sozlti 

olmasi dogaldir. Eski Yunanistan'da Kasaba tellallari esir 

ve s1g1r satar, sokaklarda halka duyurularda bulunur ve 

buglinkli mlizikli reklamlara benzedigini sand1g1m1z kafiyeli 

reklam 9iirleri soylerdi. Buglin bile bu ilkel tip reklami 

gormek mtimktindtir. Eski gag ve Orta gag Avrupasinda sembo

lik i9aretler farkli dlikkanlari ayirdetmek i9in kullan1l1-

yordu. 5rnegin Roma'da ke9i, mand1ray1; degirmeni hatirlat-

mas1 nedeniyle katir fir1n1; kirba~lanan 909uk okulu sim-

geliyordu (3) . 

Yaz1l1 reklamin ba9lang19 tarihinin kesin olarak 

bilinmemesine ragmen, ilk yaz1l1 reklamin yakla91k 3000 

yil once Misir'da papirus lizerine yaz1lm19 ve sahibinden 

ka9an bir kolenin geri donmesini isteyen bir ilan oldugu 

san1lrnaktad1r (4). 

(3) Kemal Kurtulu§, Reklam Harcamalari, tstanbul Matbaasi, 

tstanbul, 1982, s. 25-26. 

(4) Mehmet Olu~, ~Reklamin Geligmesi ve Tilrkiye'deki Ge

li§meler", Pazarlama Dergisi, i§letme Fakilltesi Pa

zarlama Enstitasa Yay1n1, 6 Mart 1981, sayi 1, s. 5-19 
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Reklam tekni~inde Amerika'nin lider olmasi daha zi

yade 20. ylizyilda bir geli9medir. 1704 y1l1na kadar Ameri

ka'da reklam ~ok azdi. Koloni Amerika'sinin ilk bai;;ar1l1 

gazetesi 1704 yilinda yay1nland1 ve bu gazetede, gazetenin 

bir reklam araci ortami olarak kullan1lmas1n1 tei;;vik eden 

bir ilan vardi. 1729 y1l1nda Amerikan reklamc1l1g1n1n ba

basi olarak adland1r1labilecek Benjamin Franklin, kendi ga

zetesini yayinlamaya ba9lad1 ve kisa zamanda Amerika'da en 

9ok basilan ve en fazla reklam ihtiva eden gazete haline 

geldi. 1864 de bir biyografist Franklin i~in 9unlar1 yaz

maktadir. "Hepimiz kabul etmeliyiz ki, Franklin reklamci

ligin ana prensiplerini kuran ve ilanc1l1g1 bir lokomotif 

olarak kullanan adamdir. Biz §imdi onun sistemlerini kul

laniyoruz". Bir metin yazari, reklam yoneticisi, yay1nc1 

ve editor olan Franklin de buglinlin tecrtibeli m.etin yazar

lari gibi mamtiltin kendisinden ziyade getirecegi yararlari 

vurguladi. 

Modern anlamda reklamc1l1k gtinltik gazete ve dergi

lerin 19. ylizyilin ilk yarisinda nispeten ucuz olarak tire

tilmesinden sonra ba9lam19t1r. 1920'1erde radyonun ve 

1950'lerde televizyonun kullanilmaya ba9lamas1 reklam har

camalar1n1n miktarinda ozellikle bilei;;iminde btiytik ol~lile

re yol a~rn19t1r. Bu yeniliklerin sonucu olarak reklam me-

saji ba91na maliyet onemli ol~lide dli9rnli9 ve reklam mesaj

lar1n1n say1s1ndaki art19 reklam harcamalar1ndaki art19tan 

~ok daha fazla olmu9tur. 
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Tilrkiye'de ise reklamc1l1k ancak 1960'1ardan sonra 

geli~me gostermi~ 1970'11 yillarda reklam harcamalarinda 

bilyilk arti~lar gozleruni~tir. En fazla harcama yapilan rek

lam ortamlari basin ve televizyondur. 
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3. REKLAMIN !I<T!SAD! HAYATTAI<! YER! VE PAZARLAMADAI<! 

FONKS!YONU 

Reklamin iktisadi hayattaki en onemli fonksiyonunu, 

yeni ve geli9tirilmi9 mamillleri ilretecek iktisadi birimle

rin meydana ~ikmasinda ve bu sebeple yapilan harcama ve 

yatirim faaliyetlerinde kendini gostermektedir. 

Reklamc1l1g1n iktisadi hayat ilzerindeki etkileri 

ara9t1rmac1lar tarafindan ortaya konmu9tur (5) . Buna 

gore Harward Universitesi Profesorlerinden Prof. Neil 

H. Borden'un ara9t1rmas1na gore reklamin yat1r1mlar1 te9-

vik niteligi gerek liretici gerekse tilketicilere onemli 

faydalar saglamaktadir. Reklam ekonomiye kazand1rd1g1 di

namizm sayesinde daha iyi ve daha yeni mamilllerin ilretimi

ne fayda saglamasi yaninda, piyasa rekabet 9artlar1ndan 

dogan uzmanla9ma, kalite kontrol sahalarinda da iktisadi 

geli9meye katkida bulunmaktadir. Reklamin talep yaratmasi, 

milte9ebbislerin de degi~ik sahalarda ilretime yonelmeleri

ni saglamakta ve boylece ekonominin hacmi geni~lemektedir. 

(5) Kemal Kurtuluf, Reklam Harcamalari, tstanbul Matbaa

si, 1982, s. 46-47. 
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Bilindigi ilzere, ekonorni s1n1rl1 kaynaklarla s1-

n1rs1z insan ihtiya~lar1n1 kar~ilayan sosyal bir bilirn

dir. Bu sebeple, kaynaklarin s1n1rs1z insan ihtiya~la

rina cevap verebilrnesinde reklarnin onernli fonksiyonu ol

rnaktadir. Ayrica, reklarnin, piyasaya getirdigi canl1l1k 

sayesinde, piyasanin tarn rekabet ~artlarina kavu~rnasin

da onernli etkisi olrnaktadir. 

Diger taraftan, reklarn iyin yapilan harcarnalar 

bir an evvel telafi edilebilrnesi bak1rn1ndan, yapilan ya

tirirnlarin ve diger iktisadi faaliyetlerin daha hizli 

ger9ekle~tirilmesine sebep olmaktadir. Boylece, kisa do

nemde iktisadi f aaliyetlerde onemli f aydalar saglanmak

tadir. 

Pazarlama faaliyeti ekonomide arz ve talebin den

gelenmesinde tilketicileri tatrnin ve iktisadi birirnlerin 

arna~larina ula§rnalarinda onemli bir fonksiyon gormekte

dir. Reklarn ise talebin bilnyesini etkileyen onemli bir 

pazarlarna arac1d1r. Bu sebeple tilketirne konu olan rnalla

.rin tan1t1rn1nda daha etkili rol oynarnaktadir. 

Her~eyden evvel, bir mal piyasaya sUrU~Urken onun 

karli olup olrnad1~1na bak1l1r. Bu bak1mdan rekla.nun ma

lin tan1t1rn1nda ne derecede etkili olaca~1n1n iyi tespit 

edilrnesi gerekmektedir. 
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Reklam, piyasanin durumuna, tilketicilerin satin alma gil

cilne, reklam harcamas1n1n bilyilklilgilne gore sonugta fark-

11 etkiler yaratir. Cilnkil, reklam iktisadi faaliyet ol

dugu kadar, ayni zamanda bir sosyal faaliyetdir. Bu faa

liyetde tilketicilerin davran19lar1, zevk ve tercihleri 

onemli fonksiyon yaratmaktadir. 

Reklamin ba9ar1l1 olabilmesini kilan olabilmesini 

kilan faktorlerden biride; reklamin yapilan malin piyasa

daki rekabet durumudur. Ayni mali ilreten firmalar rekabet 

9artlar1ndan faydalanarak mallar1n1n sat1lmas1nda degi9ik 

pazarlama metodlar1 kullanmaktadirlar. Bu da reklam1n 

hangi teknik ve usullerle yap1lacag1n1 belirtmektedir. 

Diger taraf tan yeni bir mamlil reklam sayesinde 

dag1t1ma hazir olunca, hemen tan1t1labilecegi i~in ilre

timi tam kapasitede silrdilrmek, boylece ilretim karlar1n1 

arttirmak ve yat1r1m1 h1zl1 bir 9ekilde verimli kilmak 

milmkilndilr. 

"Bir yat1r1m1 en QOk ozendiren §ey yakin gele

cekte kar vaat etmesidir. Birisi iki, digeri be§ yil 

sonra kar saglayabilecek olan iki yat1r1m aras1nda bir 

se~im yapmak gerekse muhtemelen birinci yat1r1m daha 

Qekici gozilkecektir." Cilnkil, reklam sayesinde birinci 

yat1r1m kisa silrede kar getirecek duruma girmektedir. 
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4. REKLAMIN AMACLARI 

Her§eyden Bnce, ortaya at1ld1g1 andan itibaren lire

tirn ve hizrnetin halkla ili§kisinin iyice bilinrnesi gerek

lidir. Buglinkli dururnun dogru bir incelernesini yaprnak, rnan

t1kl1 olarak gerekli gabalarin turtinti, yBnlinli ve portresini 

degerlendirebilrnek igin degil belki ayni zarnanda, reklarn 

karnpanyasi sona erdigi zarnan, reklarnin arnacinin elde edi-

len sonugla kiyaslanrnasi gerektigi iginde zorunludur. 

Reklarndan beklenen arna9lar 9unlard1r; (6) 

a) Belli sayidaki tliketicinin, i9let-

rnenin lirettigi rnal ve hizmetleri 

bir kez denernesini saglamak, 

b) Tliketici uzerinde gtiven duygusu 

olu§turrnak, 

c) Mal ve hizrnetlerin tliketici daha 

i§letmeye gelmeden sat1§1n1 sag-

(6) Alparslan Usal, Turizm Pazarlamasi, Kan Yayincilik, 

izmir, 1984, s. 105. 



-15-

lamak, 

d) Geli~meye ve artan rekabete 

ayak uyduruldugunu tliketiciye 

duyurmak, 

e) !~letmenin i~inde faaliyet gos

terdigi endtistri dal1ndaki mal 

ve hizmetlere talebi ~ogaltmak, 

letmelere inan~ ve gliven sag-

lamak, 

Tliketici istekleri dogrultusunda mal ve hizmetin 

niteliklerinin iyile9tirilmesine ~al191lmal1d1r. ~linku, 

daha etkin bir reklam, daha iyi bir lirtinle ba9lar (7). 

(7) Saime Oral, Turizm Tanitma ve Sati§ Geli§tirme, Tek

sir, 1§letme Fakultesi, Turizm 1§letmeciligi Bolumu, 

Teksir Yayinlari, tsmir, 1980, s. 30. 
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5. REKLAM N!9!N YAPILMALIDIR 

Reklam1n salt o rnalin talep elastikiyetini azaltrnak 

i~in yap1ld1g1n1 a~1k~a gosteren kanitlar yoktur. K1sa do

nemde artan reklarnlar, o firrnanin rnalina olan talebin elas

tikiyetini azaltsa da, artan reklarnlarla o rnali tercih 

eden ve o rnalin eski al1c1lar1na oranla daha fazla zaaf 1 

olan yeni tilketiciler o rnalin al1c1s1 olurlar ki, bunlar 

fiyata ve artan reklarnlara karg1 daha duyarlidirlar. Bu 

duyarl1l1g1n dogal sonucu, o malin talep fiyat elastikiye

tinin artmas1d1r. 

Firmalarin reklam yapmas1n1n son tahlildeki rasyo

neli reklamin firmaya kar saglarnas1d1r. Bir kez, reklam 

ayn1 sonucu saglayacak alternatif yonternlerden ¥Ok daha 

az fakat emek yogundur. Bu avantaj reklarn1n dogru ozendir

me ara¥lar1ndan daha yaygin olarak kullan1lrnas1n1 saglar. 

Reklamin diger bir avantajida al1c1lar yaninda nilfusun 

tarnarnina seslenrne imkan1 saglarnas1d1r. 

Reklam sati~lar ilzerinde kisa ve uzun donemde etki 

yapar. Kisa donemde reklam dogrudan dogruya sat1§lar1 art

t1rrnay1 amaQ edinir. Ba§ka bir deyi§le tUketicileri do~ru

dan dogruya satin almaya Bzendirir. Uzun d8nemde ise rek

lamin amaci o mal veya hizmete talep meydana getirrnektir. 

Bugiln dilkkanlarin giderek daha genelle§mesi nedeniyle, 
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orta bilyilklilkteki bir dilkkanda bile o kadar gok sayida ve 

cinste mal veya marka vardir ki, sat1c1 her biri hakkinda 

a11c1ya a91klama yapmak i9in zamana sahip degildir. Bu ne

denle tum nitelikleri reklam arac1 ile al1c1ya tan1t1lm19 

mal veya marka al1c1 tarafindan daha gok akilda tutulacak 

ve sat1c1n1n f azla a91klamas1na gerek kalmadan o mal veya 

marka istenecektir. 

Boylece bu gibi mal veya markalarin stok devri 

daha gabukla9acak. Sonugta bunlar1 satan aracilar daha 

karli duruma gelebileceklerdir. 

Reklam yolu ile bir mali kullanim zaman ve al19kan

l1klar1 degi9tirilerek, y1l1n her mevsiminde talep ayri 

duzeyde tutulur. 

Reklam sayesinde mal, hizmet veya markasi be9'enil

mi9, boylece sayg1nl1g1 artm19 kuruma hem daha iyi i9gi, 

milstahdem ve yonetici kolaylikla bulunur, hem de bunlar 

yaptiklari i9in begeni kazand1g1n1 gorerek, isteyerek ve 

ovilngle ~al191r. Ayrica boyle bir firmanin piyasadaki say

g1nl1g1 ve kredi imkanlari 9ok daha fazla olur (8). 

(8) Kemal Kurtulu~, Reklam Harcamalari, tstanbul Matbaasi, 

1982, s. 36. 



-18-

6. REKLAMIN ALEYH!NDEK! VE LEH!NDEK! G~RtlSLER 

Reklam muhtemelen uzerinde en gok tart1~1lan pazar

lama konular1n1n ba91nda gelir. Reklamin ekonomik, sosyal 

ve hukuksal etkileri iktisatgi ve i9letmecilerin, tuketi

cilerin, psikolog ve sosyologlarin, hukukgu ve politikac1-

lar1n farkli sebeplerle ve bak19 ag1lar1yla tart19t1klar1, 

ele9tirdikleri veya ovdukleri bir konu olma ozelligine 

sahiptir. 

Reklamin mal ve hizmetlerin sat1lmas1na yard1mc1 

oldugu hususunda genel bir gorli9 birligi vardir. Ancak 

mal ve hizmetler reklam yerine daha verimli ba9ka yollar

la mi sat1lmal1, yoksa baz1lar1 zaten sat1lmamal1 madir? 

Tart19malar daha gok bu noktalarda toplanmaktadir. 

Reklamla ilgili gorti9ler tig kisma ayrilarak ele 

alinabilir (9). 

Bunlar; 

1. Ekonomik gBru~ler, 

2. Sosyal gBru9ler,· 

(~) tsmet Mucuk, Pazarlama ilkeleri, Der Yayinlari, 

istanbul, 1986, s. 215. 
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3. Hukuki goru9ler. 

Ekonomik goru9lere dana fazla yer verilerek konular 

a9a~1da kisaca, ayr1 ayr1 gozden ge~irilecektir. 

!ktisadi a~idan ele alinarak reklami verenlerin 

ba91nda aleyhteki gorti9leri ile lehinde olanlarin kar91 

gorli9leri 9u noktalarda toplanabilir; 

a) Reklam maliyetleri, dolay1s1yla fiyatlar1 

ytikseltir. Reklam pahali bir tutundurma araci veya 9e$idi-

dir. Bir malin maliyetleri i9inde reklamin payi olduk9a 

yliksektir. 

Buna kar91l1k, reklami savunanlara gore, 

reklami kaldirmak sat19 fonksiyonunu kaldiramaz, sadece 

daha az etkili ve daha pahali yollara ba9vurmay1 gerekli 

kilar. Ayrica, tliketicinin ara9t1rmas1 maliyeti (bilgi 

toplamak i~in) artar veya daha az bilgi ile satin alma ka-

rar1n1 verir. Diger bir onemli nokta 9udur; reklam, sat19-

lari ve dolayisiyla ilretimi artt1rmas1 nedeniyle, birim 

maliyetlerdeki dil9il9 sayesinde reklamin maliyetine ra~en 

fiyatlari dil9ilrur. Ancak, reklamin fiyat ilzerindeki etkisi 

~e9itli 9artlara bagli olup; konu EK. l'de ayrica ele 
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b) Reklam, bilyilk fonlarin a§1r1 bir §ekilde ve 

gereksiz yere kullan1m1, kit kaynaklarin israfidir. Ayrica 

kamuya yayarl1 ve sosyal mallar yerine ozel mallar1n a§1r1 

ol~ilde ilretimine yol a~mas1yla da kit kaynaklar1n optimal 

olmayan kullan1m1na sebep olur; ~ilnkil tilketicilerin ihti-

. ya~ ve isteklerini hiyerar§isini veya onem s1ras1n1 da 

degi9tirir, bozar. 

Reklami savunanlar ise, reklam1n bilgi ver

me, ikna etrne fonksiyonlari ile tilketicilerine ihtiya~ ve 

isteklerini tatrnin yollar1n1 gosterdigini, daha iyi ya§a

rnada tliketicilere yard1rnc1 oldugunu, varolrnayan arzular 

yaratrnaktan ~ok, insanlarin arzular1 ile liretim arasinda 

bag1nt1 kurdugunu ileri slirerler. 

Esasen reklarna bu tilketicilere bilgi verrne, 

onlar1 egitrne ve liretirnle tliketim arasinda dengeyi saglarna 

fonksiyonlari sebebiyle rekabetin yer almad1g1 sosyalist 

ekonornilerde bile yer verilmektedir. Sovyet'lerde Profesor 

Lirnerman'in 1962 y1l1ndaki onerileri dogrultusunda 1960 

larin ortalarindan beri tilketim mallar1 sektorilnde pazar 

ekonomisinin baz1 kurumlar1 ve bu arada reklamc1l1k be

nimsenmi§: reklama, tilketicilere bilgi verme, onlar1 

egitme gorev ve sorumlulugu verilmi§tir. Nitekim "Bilyilk 

Sovyet Ansiklopedisi n I 1941 bask1s1nda reklamc1l1.g1, "ki

§ilere, genellikle gereksiz ve degeri iilphe gotilrilr iey

leri satin ald1rmaya yarayan bir aldatmac1l1kt1r", §ek-
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linde tanimlarnl.!ilken; 1971 baskisinda, "mamilllerin kalitesi 

ve satildi~i yerler konusunda tilketiciye bilgi veren bir 

sanattir", lileklinde tanimlama yoluna gitmi9tir (10). 

c) Reklam tekelci etkiler yaratir. Reklamin, 

gerek masraflarinin yilksek olu!i!u yilzilnden ancak mali gilcil 

fazla clan i!i!letmelerin yeni bir pazara girebilmesi, ge-

rekse pazarda mecut markalar arasinda f azla reklam yapan 

f irma i9in markaya ba~l1l1k yaratmas1 nedeniyle tekelci 

etkileri vardir. 

Reklami savunanlar ise, reklam1n rekabeti 

ortadan kald1rd1g1 ve tekelci etkiler yaratt1g1 gorli9li ye-

r ine, bunun tam aksini, rekabe. ti 1':c..m~·J . lad1g1n1 ileri sli-

rerler. Bunlara gore, reklam1n temel ozelliklerinden biri, 

i~letmeleri rekabete zorlamasidir. Eger mamill kalitesi re-

kabet edici durumda degilse ba9l1ba91na reklam yeterli 

olamaz. Reklam, firmalari mallar1n1 geli9tirmeye, yenilik-

ler bulmaya, maliyetlerini dil!i!ilrmeye zorlar. Bir i9letme 

yeni mamill geli§tirirse bunun reklam1, rakiplerini de bu 

konuda te~vik edici bir etki yaratir. 

(10) Fenut Edgll, "iletim Alaninda Reklam Ajanslarinin 1§

levleri ve Sorumluluklari". Forum Reklamciligi Geli9-

tirme Derneginin 21/22 ~ubat l977'de istanbul'da ilk 

defa dllzenledigi Uluslararasi'seminere sunulan Teb

lig, s. 83-90. 
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Sosyal actidan ele§tiride bulunanlar, reklamin, '. 

"a§iri derecede ikna edici, gerctek olmayan degerleri onem

setici, korkuya tahrik edici ve gereksiz tilketime yol acti

ci" bir faaliyet olarak gorilr ve bu yilzden kar91 ctikarlar. 

Gilnilmilzde ilnlil psikologlardan Erich Fromm, "reklam insani 

hirsli, a~ gozlil yapar, hep daha fazla, daha fazla talep 

eder bir hale getirir. tnsanin gergeklik duygusunu yitir

mesine, her9eyi yari fantazi olarak gormesine yol a<tar" 

demektedir. 

Reklam1 savunanlar ise, reklam1n halk1 egittigini, 

serbest segimi kolayla9t1rd1g1n1, hayat standard1n1 ytik

selttigini ileri slirerler. 

Kamuoyu hukuki actidan ek alanlar, aldatic1 reklam 

ve yan1ltic1 reklam G.zerinde dururlar ve reklami ele9ti

rirler. Gerek aldatici reklama, gerekse yan1lt1c1 reklama 

kar91 alinan yasal onlemler hemen bG.tUn geli§mi9 Ulkeler

de hayli yaygin olup, tilketicinin korunmasi konular1n1n 

ba91nda bu tilr reklamlari onleme, reklam ger<tekle9mi9se 

ilgili i9letmeyi cezalandirma tedbirleri yer alir. Alda

t1c1 reklamlara kar91 bir yandan devletin ald1~1 tedbirler, 
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ate yandan reklam ajanslari ve reklam araci sahiplerinin 

aldi~i tedbirler (aldatici reklami kabul etmeme §eklinde) 

ve ayrica ttiketicinin kurduklari "ttiketiciyi koruma dernek 

veya birlikevi" nin tedbirleri gorlillir. Ulkemizde, bunlar

dan birincisi ~ok zayiftir. (Be§ yildir bir yasa tasar1s1 

lizerinde durulmakla birlikte, bir tlirlti yasala§mad1g1 bi

linmektedir). !kincisi ise yok gibidir. 
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7. REKLAM ARA9LARI 

Turizm reklamc1l1g1nda genellikle ticari reklam 

ara~lar1n1n tfunu kullan1lmaktad1r. Reklam mesaj1n1 son 

al1c1ya ula~tirmak i~in kullanilan ilan, pano, film, bro-

~ur vb. araglara reklam araci; rnesaji .veren ile alanin bu-

lu~tugu yer ve zamanada rnedya (media} denilmektedir. Gaze-

te ve dergi sahifeleri, sinerna perdesi, radyo ve televiz-

yon prograrni birer rnedya ornegidir. 

7.1. Gazete: ------------
1nsanin sosyo-kliltlirel ya~aminda etkin bir glicli 

olmasi bak1m1ndan en onemli reklam ara~larindan birisidir. 

tilke 9ap1nda taninan ve yaygin bir bi~imde okunan ttirleri 

oldugu gibi bolgesel hatta yoresel ttirleride vardir. Bu 

nitelikleri ile i~letmeler a91s1ndan yararli ve sak1ncal1 

yanlari bulunrnaktadir. 

7.1.1. Gazete Yoluyla E:eklarnin Yararlari: 

Ki~ilerin siyasal, toplurnsal ve killtilr&l inan~

larina ve egitimlerine uyan gazetelerde yay1nlanrnas1 nede-

niyle etki alani geni~tir. 

Ayr1nt1l1 bilgi verme imkani vardir. Degi~ik

liklerin aninda yapilabilmesi kolayl1g1 yilzilnden reklam 
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kampanyasi ba9lam19 bile olsa bir esneklik vardir. 

Reklam gideri etkisine oranla dil9ilktilr. 

7.1.2. Gazete ~oluyla Reklamin zararlari: 

- <:5mril kisadir. 

Hizla ve "bir goz atilarak" okunmasi nede-

niyle etki gticti zayiftir. 

- Baski teknigi kotti ve yetersizdir. 

- Yurt 9ap1ndaki gazeteler bile son zamanlar-

da bolge bask1lar1 yapt1klar1ndan genellikle 

yerel dlizeyde etkilidirler (11). 

Elden ele dola9an ve kullanilma silreleri bakimindan 

gazete ve reklamlarina kiyasla ilsttin yanlari olan dergi ve 

magazinler, basin yoluyla yapilan reklamlarin ikinci bilytik 

grubunu olu9tururlar. 

Yayinlanma silreleri degi9ik olabilecegi gibi ele 

(11) Alparslan Usal, Turizm Pazarlamasi,_Kan Yag1nc1l1k, 

Izmir, 1984, s. 105. 
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ald1klar1 konular bak1m1ndan da s1n1fland1r1labilirler. 

Bu tur yay1nlar1 genel ozellikleri dikkate alinarak a9ag1-

daki bigimde siniflandirmak milmkundur. 

• 

- Genel konulara deginen, ~ogunluga yonelik dergi 

ve magazinler, 

- Daha belirgin toplumsal, kulturel ve demogratik 

gruplari ilgilendiren dergiler, 

- Meslek dergileri, 

- ozel dernek, kulilp ve benzeri kurulu9lar1n ya

yinlar1, 

Bunlardan ilki, hem yaygin bir kitleye yonelik ol-

masi ve hem de buyuk tirajlarla gal19mas1 bak1m1ndan en 

onemli reklam arac1 olarak kabul edilir ve geni9 olgude 

yararlan1l1r. 

Hig ku9kusuz, turizm i9letmelerinin tuketicileri 

geni9 halk kitleleri, toplumun her s1n1f1 ve katmani ara

sinda bulunmaktadir. 

7.2.1. Devresel yayinlarla Reklamin ¥ararlar1: 

- Yonelinen tilketici gruplari {okuyuculari) 

belirlenir. 

- Elde kal19 silresi olduk~a uzundur. 
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- Baski teknigi ozellikle turizm i§letmelerine 

ait reklamlar i~in elveri9lidir. 

- Fiyati bir~ok reklam aracina kiyasla dli9lik-

tur. 

- Tek bir baski ile yurdun her ko9esine hatta 

uluslararasi turist depolarina da~ilabilir-

ler. 

7.2.2. Devresel ¥ay1nlarla Reklamin zararlari: 

Baski oncesi haz1rl1klar1 uzun zaman alir. Tek-

nik bilgi gerektirir. Estetik bir yeterliligi gereksindi-

rir. Bu nedenlerle de pahalidir. 

Piyasaya hizla girilmek istendiginde elveri9-

sizdir. 

7.3. Posta: -----------
- Bu gruba giren reklamlar, 

- Pesta kartlari, 

- El ilanlari, 

- Bro9urler, 

- Sat19 mektuplari, 

- Devresel haberler, duyurular, bildiriler, i9let-

menin bas1l1 zarf, mektup kag1tlar1, kutlama ve 

~agri kartlari, takvim ve bloknotlari v.b. 
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7.3.1. Posta 11e rapilan Reklamin Yararlari: 

- Dogrudan istenilen ki§iye gonderilmesi ne

deniyle yilksek bir etkinligi vardir, 

- Tilketici ile ileti§imi tam olarak saglar, 

- Her tlirlli degi~iklik kolayca yapilabilece-

ginden belirli bir esnekligi vardir, 

- Etkinligi olgillebilir. 

7.3.2. Posta !le Yapilan Reklamin Zararlari: 

- Uzun.Ne dogru bir acres listesi gerektirir I 

- Ttiketiciler, i~letmenin denetlemeyecegi bir 

diren~ gosterebilir. 

7.4.1. Afi~ler: 

Reklam ara~lari iginde en ~ok kullanilanlar

dan biri olmakla beraber maliyetleri yilksek ve omilrleri 

de kisadir. Daha QOk yerel ve geni~ kapsamli bir karakter 

ta~1d1klar1ndan turizm i~letmeleri Qin elveri~li degil

dirler. Kaldi ki, boyle bUyUk boy reklam ara~larina as1-

lacaklar1 yer bulmak da bUyUk bir sorundur. 
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7.4.2. Boyanmi~ Panolar: 

Genellikle kent d1~1nda ve kav~ak noktalarinda, 

terminallerde, anayollarin araglarin zorunlu olarak hiz 

kestikleri noktalarinda (yoku~larda, virajlarda, kopril bi-

timlerinde vb.) yer alan geni~ yilzeylerdir. Uygun aralik-

larla dikilmesi gereken panolarin uzaktan dikkati ~ekecek 

kadar gekici olmalari kolayca okunacak ve belgelenecek ka-

dar ozlil olmalari gerekir. 

Turizm i~letmelerince yaygin bi9imde kullani-

lirlar. Kent i9lerinde bilyilk yap1lar1n yan duvarlari tize-

rinde de yerle9tirilebilirler. Geceleri daha iyi gorlinme-

leri i9in fosfor 5zelli§i g5steren boyalarla boyanm19 ya 

da i~ildaklarla ayd1nlat1lm1$ 6rnekleri de vardir. 

7.4.3. I91kl1 Reklamlar: 

Daha gok kent iglerindeki ana caddeler ile 19-

letmeye ait yapinin ilzerine ya da giri9ine konan neon lam-

bali ve pleksiglas panolardir. 

Yapim ve bakim maliyetleri ~ok yilksek olmakla 
• 

beraber i~letmeler arasindaki rekabet ve prestij nedeniyle 

yaygin bigimde kullanilirlar. 

7.4.4. Ula~tirma Araclarina Kanan Reklamlar: 
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Yerel pazara yonelik olmak ilzere kullanilirlar. 

Bir reklam tilrildilr. Otobils, tren, vapur gibi ula9t1rma 

ara~lar1n1n d19 yilzeylerine konan levhalar ile i~lerine 

yerle9tirilen kartlar bu kapsamda sayilabilir. 5zellikle 

gittikleri turizm alaninda yararlanacaklari tesis ve i9let

meler i~in karar vermemi9 durumda bulunan turistik tilketi

ciler ilzerinde etkin olurlar. 

Kulaga yonelik reklamlar i¥inde en yaygin ve etkin 

olan1 radyo ile yap1lan1d1r. Basin yoluyla yapilan reklam

c1l1k kadar yaygin bi¥imde kullan1l1r. Genellikle kullani

lan tlirleri a9ag1da s1ralanm19t1r: 

- Kil¥ilk ilanlar (dogrudan duyuru, anons, 

direkt spot) , 

- Programli reklamlar, 

- Reklarn i¥in ozel programlar, 

- 5zel tan1t1c1 programlar (dolayli rek-

lamlar) • 

7.5.1. Radyo Arac1l1~1yla Yapilan Reklamlarin 

Yararlar1: 

- Yaygin bir yayin arac1d1r, 

- H1zl1 ve gilnceldir. 
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Mesajin yay1nlanmas1 hizli oldugu gibi kolay

dir. Bilyilk haz1rl1k gerektirmez. En seri bi~imde degi9ik

lik yapilabilir. 

Radyo dinleyen kitle kabaca tahmin edilebilir. 

Degi~ik radyo programlar1n1 dinleyen topluluklarda ayni 

bigimde tahminlenebilir. 

Radyo reklamlar1n1n belli programlar arasina 

s1k19t1r1lmas1, dinleyicilerin ve dolay1s1yla tliketicile

rin se~imine olanak verir. 

7.5.2. Radyo Arac1l1g1yla ~apilan Reklamlarin 

Zararlari: 

- Dinleyiciler dag1n1kt1r, 

- Yayin istasyonunun gilcu ve niteligi, ba9ar1-

s1nda ve yayg1nl1g1nda etkin olur, 

- Yayin istasyonunun ya da merkezi orglitlin ya

sal kis1tlamalar1 reklamin etkinligini etki

ler, 

- Ger~ek etkisinin (reklamin sonu~larinin) 

ara~t1r1lmas1 gilQtilr. 

Radyo arac1l1~1yla yapilacak reklamlarda yukarida 
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anilan yararli ve sak1ncal1 yanlar dikkate alinmakla bera

ber, yayin istasyonunun se~iminde a9ag1daki ozellikler on

celikle ara9t1r1lmal1d1r. 

- !§letmenin yonelmek istedigi pazarin, radyo 

istasyonunun yayin alanina girip girmedigi, 

- !§letmenin fiyat ve mli9teri politikasina uy

gun mevcut ve potansiyel tliketicilerinin han

gi yayin istasyonlar1n1 dinledigi, 

- Radyo istasyonlar1n1n dinleyici say1lar1, 

- Se9ilmesi dli~tintilen radyo istasyonunun i~

letme ile ilgili reklami i9letmenin istedigi 

zamanlar da yay1nlamay1 kabul etmesi. 

Reklam 9irketleri radyo programlar1n1 dinledikleri

ni farz ettikleri kitlenin diline dikkat ederek dinleyicj

lere samimi bir atmosfer olu9turmak istemektedirler (12). 

Asl1nda tilketicileri radyo istasyonlar1n1n dinlene

" bilme sahalar1 itibariyle tayin ve bolge ozelliklerine go

re tarif-tahlil etmek hem yerinde ve hem de pratik bir 

(12) Gungor Tun~, Modern Pazarlamada Reklamc1l1k, Karde§ 

Matbaasi, Ankara, 1971, s. 
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davran19t1r. Ancak reklam 9irketlerinin radyo istasyonlari-

nin dinlenebilme bolgeleri itibariyle reklam1n1 yapt1klar1 

malin hakiki ve potansiyel al1c1lar1n1 geregiyle tayin ve 

tahlil edip en uygun reklam mesaj1n1 ve program1n1 hazir-

lamamalari teknik bakimdan noksan ve hatal1d1r. 

7.6. Sinema: ------------
Goze ve kulaga birlikte yonelerek "bellekte kal1c1" 

bir etki yapar. Sinema yoluyla reklam, en uzun reklam me-

sajlar1n1 verebilmesi ve sesi oldugu kadar gorlintliyli be-

lirli bir sure i9inde hareketlendirerek veren ozelliklere 

sahip olmas1 nedeniyle, hemen en gli9lli bir medya olarak 

kabul edilmelidir. 

7.6.1. Sineman1n Yararlar1: 

- !ki duyu organ1na birden yonelmesi nedeniyle 

etkinligi 9ok yliksektir. 

- Sinema, ucuz ve sik yararlanilan bir eglence 

tlirlidlir. 

- Toplumun her s1n1£1nda ve her katmanina yo-

neliktir. 

- Yapilan reklamin izleyicileri bellidir. Sa-

londa bulunan herkese ayni anda yonelir. 

- Mesajin verilmesinde teknik olanaklardan mak-
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simum 6l9ude yararlan1labilinir. 

7.6.2. Sineman1n Zararlar1: 

- Maliyeti yliksektir. Haz1rlan1~1 uzmanlik ve 

ekip ister. 

- Haz1rlanmas1 uzun zaman ald1g1ndan piyasaya 

hizla girme ya da reklam politikas1nda de

gi9iklik yapma ag1s1ndan esnek degildir. 

- Sinema izleyicileri son zamanlarda reklam 

filmlerine tepki gostermeye ba9lam1~t1r. 

- Sinema salonlar1n1n izleyici kapasitesi s1-

n1rl1 oldugundan mesajin verilmesi an1nda 

yonelinen insan say1s1 azdir. 

Oldukga yeni olmas1n1n gekiciligi yan1nda ozellik

le turizm hareketlerine kat1labilecek gelir dlizeyindeki 

katmanlara yonelik olmas1 bak1m1ndan turizm i9letrneleri 

igin son derece etkin bir reklarn arac1d1r. 

"Bir resim 100 kelimeye bedeldir" 

TV. piyasaya ~ikrnadan ~ok evvel soylenrni§ bir ata 

sozudilr. 



-35-

TV'nin; 

sesi, resmi, ses efektleri, rnuzik hareketleri yan

s1trnas1 once etkin a~i reklam araci haline getirir. Yaban

ci illkelerde de renk vardir. (13}. 

7.7.1. Televizyonunun Yararlari: 

- !lgi ~ekicidir. Bu ilgi, televizyon teknolo

jisindeki son yenilikler ile daha da artm19-

t1r. 

- Kisa oz ve ~arp1c1 olmasi nedeniyle etkin

ligi ~ok yilksektir. 

- Pahali bir yayin olmasi nediniyle reklam 

yapana itibar saglar. 

- Mesajin verilmesinde teknik olanaklardan 

maksimum derecede yararlanilir. 

7.7.2. Televizyonunun 2ararlari: 

- Maliyeti yilksektir. 

- ~ok 9e~itli toplumsal katmanlara yonelik 

(13) J. Walter, Thomson Company for National Restaurant 

Assocition "How to Promote Your Reas

taurant", 1530 North Late Shore Drive, 

Chicago, tllinois, 60610. 
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oldugundan tepki dogurabilir. 

- Reklamlar nitelikli izleyici Uzerinde ~ogu 

kez program1 bolUcU, s1k1c1, yersiz, gerek

siz, izlenimi b1rakt1g1ndan yay1nlanma saat

lerinin saptanmas1 son derece ciddi bir so-

run olmu11tur. 

A11c1s1 bulunmayan geni~ bir kitleyi etki-

leyemez. 

- Verici istasyonunun yay1n alani s1n1rl1d1r. 

Turizm i91etmelerinin sat191 geli9tirecek, bilinen 

ve siralanan ara~lar d191nda turistik tliketimi kolayla9-

tiracak ba9ka ara~lar da kulland1klar1 gorlilmektedir. Bu 

ara~lar dogrudan dogruya tliketicinin odeme glictinti etkile

diklerinde?, hi~ ku9kusuz yapilacak reklamlarin da etkin

ligini saglarlar. 

Bunlar, 

- Taksitli sat1~lar, kradili sat1~lar. 

- !ndirimli sat19lar, seyahat ~eklerine 

dayal1 sat19lar (14). 

(14) Meral Korzay, Reklamcilik, Dokuz Eylul tJniversitesi, 

tktisadi tdari Bilimler Fakultesi, Yayin No. 26, 

Jzmir, 1983, s. 109. 
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1. TUR!ZM.DE REKLAMCILICIN TANIMI 

Turizrn reklarnc1l1g1. ticari reklarnc1l1g1n ara~ ve 

yonternlerini kullanarak turizrn hareketlerini geli§tirerek 

ve tilristik rnal ve hizmetlerin sat1§1n1 art1rmak arnaciyla 

giri9~len ~al19rnalar1n tilrnil olarak tanimlanabilir. 

2. TUR!ZM REKLAMLARI VE TUR!ZMDE KOLLEKT!F REKLAM 

T!PLER! 

Turizm reklamlari, ulusal resrni turizm orgiltleri 

ve bireysel turizm i9letmeleri taraf indan olmak lizere iki 

farkli dlizeyde ylirlitlillir. Ulusal turizm orglitleri tara

findan ger~ekle9tirilen turizm reklamlari ile bir lilkenin 

veya bir bolgenin turizm degerleri potansiyeli turistle

re tanitilmakta, hazirlatilmakta ve bu yerleri gormeleri 

gerektigi izlenimi verilmektedir. Bu reklamlarin amaci, 

tliketicinin ~e9itli turizm hizmet kapasitelerinin varol

dugu yerlere dogru ~ekilmesidir. Turizm i9letmeleri ise 

yapt1klar1 reklamlar yoluyla turistlere kendi ozel urun 

ve hizmetlerini tanitrnakta ve bunlari satin almaya ikna 

etrneye Qali§rnaktadirlar. Her iki durumda da reklarn bir 

turizrn ilrilnilniln tilketilmesiyle al1c1 ve sat1c1n1n birlik

te yarar saglayacagi dil§ilncesiyle yilriltillen tek yonlil bir 

haberle§me silrecidir. Bu silre~ i~inde bir Ulkenin veya 

bolgenin turizrn a~isindan ~ekicilik ta§iyan tilm varlikla-
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ri ve olanaklari bir biltlin olarak veya birbirinden bag1ms1z 

olarak potansiyel turizm talebini geli9tirmek amaciyla ozel 

ve kamu turizm kurulu9lar1 taraf indan turizm pazarlarinda 

tan1t1l1r ve hat1rlat1l1r (15). 

Turizm i9letmesinin lirettigi mal ve hizmetlere geki

cilik yaratabilmesi pazarda kullanabilecegi reklam ara9lar1 

ile bag1ml1d1r. Hig ku9kusuz, bu ara9lar i9letmenin varl1-

g1n1 duyuran haberler, yar19malar ve benzeri faaliyetlerin 

tamamlay1c1s1 durumundadir. Turizm endlistrisi, tum bu ta

nitma, propaganda ve reklam ara9lar1ndan geni9 bigimde ya

rarlanmakla beraber, ozellikle reklam karar1n1 bilimsel 

temellere oturtrnak zorundadir. 

Kollektif reklam tipleri dort tlir iginde incelene-

bilir (16). 

Turizm alanindaki zincir i9letmeler bir oteller, mo-

teller, restorantlar ya da ornegin, bir ani-armagan e9ya 

(15) ismet Barut~ugil, Turizm i§letmeciligi, Uludag Univer

sitesi Basimevi, Bursa, 1984, s. 105. 

(16) Alparslan Usal, Turizm Pazarlamasi, Kan Yayincilik, 

tzmir, 1984, s. 105. 
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i9letmeleri toplulugundan olu9abilecegi gibi (belli bir 

dalda faaliyet gosteren ieletmeler toplulugu) , bir karma 

i9letmeler toplulugu bi~iminde de olabilirler. Degi9ik dal-

larda.~al19an turizm i9letmelerini bile bir zincirde top

layacak ~ok sayida neden vardir. Kollektif reklamc1l1k, bu 

nedenlerden biridir. Bu yontemler bir turizm i§letmesince 

yilrilttilen reklam faaliyetleri (uniter faaliyetler) 9e9itli 

nedenlerle bir araya gelmi9 i9letmeler toplulugu iginde 

yap1l1r. Diger bir deyi9le, kollektif reklam, zincire bag-

11 turizm i9letmelerinin reklamlar1n1 ieletmeler arasinda 

dengeli bir bi~imde ve topluca yapmaya imkan veren bir rek-

lam tilrtidlir. 

Bir bolgede ya da belli bir turistik istasyonda 

f aaliyette bulunan turizm i9letmelerinin birlikte yaptikla-

ri reklam faaliyetidir. Bu yontemde turizm i~letmeleri 

arasinda reklam amac1 d191nda bag ya da baglar kurulmas1 

gerekmez. Bu tilrdeki reklam faaliyetleri i9letmelerin or-

taya koyacaklar1 belirli bir fonla finanse edilir. 

Reklamc1l1k: ------------
Turizm derneklerinin bir. turistik b6lge ya da is

tasyondaki turizm i9letmelerinin adlarini, fotograflar1n1, 
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ilriln ve hizmet tilrlerini ve f iyat listelerini ozel kata

loglar ic;inde toplamalari ile oluliur. Otelciler, lokanta

cilar, ya da seyahat acentalari birliklerinin kendi tilr

lerine giren turizm i~letmeleri ic;in yayinlad1klar1 kata

loglar boyledir. tllkesel kataloglarin c;api nedeniyle, bu 

tilr giri9imler bolgesel hatta yoresel (yerel) dernekler 

eliyle dar kapsamli olarak yapilir. 

Genellikle kamusal amac;larla yapilan bir reklam 

tlirlidi.ir. "Dogrudan dogruyareklam" amac;li bir faaliyet 

degildir. Buna kar91n, "reklam amaci' bu tilr kollektif 

faaliyetin onemli bir yanini olu9turur. Bu ti.ir bir rek

lam ( ya da kollektif 9al19ma) etkinliginden yararlana

bilmek ir;;:in i9letmelerin uyrnakla yilki.irnlil olduklari esas

lar bulunmaktadir. Diger bir deyi9le, turizrn bi.irolari 

eliyle yapilan kollektif reklamc1l1ktan yararlanrnak ic;in 

i9letmelerin bu esaslara uymalari yeterlidir. 

Bilrolar, genellikle belirli turistik istasyonlarda 

kurulan ve c;o~unlukla a9a~1daki hizmetleri goren bir tilr 

kurumlardir. i~letmeler arasinda ayrim yapilmaz. 

- Sati11 yapmak 

- Bilgi vermek 
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- Geziler dilzenlemek 

- Bilet sati§larinda arac1l1k etmek 

- Reklam yapmak 

3. TUR!ZMDE REKLAM ARA<;LARI 

Turizm r~klamc1l1g1nda genellikle ticari reklam 

arac;larinin tilmU kullanilmaktadir. Radyo, televizyon, si

nema duvar afi~leri, bro§Urler, dergi ve gazeteler, takvim 

ve benzeri hediyelik e§yalar yaygin kullanilan reklam arag

lari arasinda sayilabilir. Ayrica, turistlerin gereksinim 

duydugu harita ve 9ehir planlar1, metro veya otoblis hatla

rini ve onemli turistik yerleri gosteren planlar, turistik 

rehber kitapc1klar1, kartpostal, pul ve mektup zarflar1 ve 

benzerleri de reklam amaciyla kullanilan diger araglardir. 

Televizyonun gok geni~ bir tuketici kitlesine ula-

9abilme ve mesaji hareketli ve canli bir bigimde sunabilme 

Ustilnlilgilne kar~in maliyeti c;ok yilksek olmakta ve bu ne

denle turizm reklamciliginda her zaman akilci kabul edil-

· memektedir. Gazetelerde ve ozellikle belirli kesimlere yo

nelik dergilerde yer alan reklamlarla ve ozel hazirlanmi~ 

QOk renkli bro~Urlerle desteklenen televizyon reklamlari 

turizm alaninda daha ba~arili olmaktadir. Turizm endUstri

sinde birc;ok ilrUniln ve hizmetin elle tutulup, duyulur ve 
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tad1l1r olmamasi,sergilenememesi ve ornekler verilememesi 

nedeniyle ~ok yonlil tan1t1m daha uygun olan bro9ilrler bil

yilk onem kazanmaktadir. !lgi ~ekici bir biQimde hazirlan-

masi gereken bro9Urlerin nihai tilketicilere yani turistle-

re henilz tat1llerini nasil degerlendireceklerine ili9kin 

bir karar vermeden once ula9t1r1lmas1 gerekir. 

Bu nedenle, belirli bir turizm mevsimine ili9kin 

rilmasi ve tur dilzenleyicilerine, seyahat acentalarina ve 

potansiyel turistlere olabildigince geni9 ol~ilde dag1lmas1 

gerekir. 

Turizmde reklam ara9lar1 arasinda turistin kendisi

nin de onemli bir yeri vardir. Bir illkeyi veya bolgeyi zi-

yaret eden turistin izlenimleri, son derece etkili ve can-

11 bir reklam olmakta ve herhangi bir ek maliyet gerektir-

memektedir. Bu turistlerin gazeteci, yazar ve ogretmen gi-

bi toplumla yakinsal ili§kili ki§iler olmasi, reklamin 

a11n1n1 geni§letmekte ve etkinligini artt1rmaktad1r (17). 

(17) ismet Barut,ugil, Turizm igletmeciligi, Uludag Uni

versitesi,Basimevi, 1984, s. 107. 
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4. TUR!ZM REKLAMCILI~ININ !LKELER! VE BA$ARI §ARTLARI 

Turizrn reklarnc1l1g1nda etkinligin saglanrnas1 ve arna

ca ula91labilrnesi i~in dikkat edilrnesi gereken baz1 ilke

ler ortaya konulabilir. Bunlarin ba9l1calar1 kisaca a9ag1-

da ozetlenmektedir. 

a) Turizrn arna~l1,reklarnlar inand1r1c1 olrnal1 ve ki-

9ilere gliven verrnelidir. !kna etrneye ~aba gosterrnek yerine 

bilgi verrnek daha yararl1d1r. 

b) Turizrn reklarnc1l1g1nda kisa donernli degil, uzun 

donernli yararlarin ger~ekle9tirilrnesi ama~lanmal1d1r. 

c) Reklarn dikkat ~ekici ve ilgi uyand1r1c1 ozellik

lere sahip olrnal1d1r. Bu arna~la pazar1n bollimlere ayr1l1p 

bunlar arasindan onern ta~1yanlar1n ozel ilgi alanlarina 

yonelik reklam Qabalar1n1n yogunla~t1r1lrnas1 daha uygundur. 

d) Turizm reklarnlari, ki9inin turizrne kat1lrnay1 he

nuz du9ilndugu donernlerde, turizrn mevsirninden QOk once ba~

lamali ve olabildigince uzun bir sure devam etrnelidir. Tu

rizrn reklamlar~nin y1l boyu kesintisiz surdurlilmesi daha 

dogru olabilir. 
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e) Reklam amac1yla kullanilacak yaz1, resim ve sen

bollerde estetige, kag1t ve baskida kaliteye bliylik ozen 

gosterilmelidir. Yazilar kusursuz bir dille, anlaml1, a~ik 

ve anla91labilir ifadelerle ve kli9ele9mi9 kuru climleler

den ka91narak uzmanlar tarafindan haz1rlanmal1d1r. 

f) Reklam ortamin psikolojik, sosyolojik ve benzeri 

ko9ullar1na uygun ozelliklere sahip olmal1d1r (18). 

Turizm reklamc1l1g1nda ba9ar1n1n dogrudan dogruya 

faydalan1lan vas1 talarla ilgili. olmad1g1 dikkate al1nmak-

tad1~. Reklamc1l1kta, bazen reklam1n glizelliginden otlirli 

ortaya 91kan yarat1c1 ozellik, ne engellenebilir ne de te

kelle9tirilebilir. Reklam1n kalitesi ve reklama yap1lan 

yat1r1m miktar1, tan1tman1n mutlaka ba9ar1l1 olacag1n1 

gostermez (19). 

Reklamin arag, yer, zaman ve kullan1lacak sloganlar 

a~1s1ndan amaca uygunlugunun oncelikle s1n1rl1 bir alanda 

.denenmesi ba9ar1y1 arttiran bir faktordlir. Bu deneme so-

(18) tsmet Barut~ugil, Turizm i§letmeciligi, Uludag ilniver

sitesi Basimevi, Bursa, 1984, s. 108. 

(19) Giilsen Tunca, Turizm Konferanslari, iktisadi Cografya 

ve Turizm Enstitiisii, No. 5, istanbul Matbaasi, L.9, 

s. 122. 
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nu~lar1na bak1larak ilk taslaklar gozden ge~irilir ve pla

na son bi~imi verilir. Daha sonraki a~amalarda reklam faa-

liyetleri planland1~1 bi~imde yilriltillilr. Ba9ar1 dilzeyi sil

rekli olarak degerlendirilir. Gelirlerdeki art191n ince-

lenmesi veya turistlere anket uygulamas1 yoluyla reklam 

faaliyetlerinin planlanmasinda da yararlanilabilecek onem-

li bilgiler saglar (20). 

Turizm reklamc1l1g1n1n ba9ar1s1n1 kolayla9t1ran bir 

faktor ozenli ve ayr1nt1l1 bir planlamadir. Bu ama~la, on-

celikle reklami yap1lacak lirlin veya bolgenin turizm a~1-

sindan onem ta91yan ozellikleri belirlenir. Bu a9amada tu-

mliyle ger9ek9i olmak zorunludur. Daha sonra, reklamin yo-

netilecegi pazarin ara9t1r1lmas1 ve tliketiciye ili9kin 

bilgilerin derlenmesi gerekir. 

Farkl1 gelir dlizeylerine, zevk ve al19kanl1klara, 

degi9ik tilketici gruplarina yer, zaman, ara9, slogan ve 

konu bak1m1ndan f arkl1la9t1r1lm1~ reklamin uygulanmas1 

Bu tilr ara9t1rmalar yap1l1p, uyguland1~1nda tu

rizm reklamc1l1~1nda ba9ar1l1 olmamak imkans1zla9acakt1r. 

(20) ismet Barut9ugil, Turizm i§letmeciligi, Uludag Uni
versitesi Basimevi, 1984, s. 106. 
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5. TUR!ZMDE-REKLAM ETK!NL!KLER!N!N YURUTULMES! 

Turizmde reklam etkinliklerinin yilriltillmesi, turizm 

i9letmelerinin kendi orgiltsel yapilari iQinde olu9turacak-

lari bir bollim taraf1ndan gergekle~tirilecegi gibi bag1m-

s1z gal19an bir reklamcilik i~letmesine de bir sozle9me 

ile gorev olarak verilebilir. Silphesiz bu konuda karma bir 

yontem izleme imkan1 da bulunmaktad1r. Bag1ms1z reklamc1l1k 

i~letmeleri, bu i9in gerektirdigi bilgi ve becerilere sa-

hip, gorevlerindc uzmanla9m19 deneyirnli i~ gorenlerle ga-

119an profesyonel orglitlerdir. Ba9ar1l1 reklarnc1l1g1n 9e-

9itli uzrnanl1klar gerektiren liretici,yap1c1 ¥abalar olmas1 

nedeniyle slirekli reklam yapan bliytik olgekli kurulu9lar 

d191nda hemen tum turizm i9letmeleri bag1ms1z reklamc1l1k 

firmalar1 ile ¥al19may1 daha ak1lc1 bulmaktadir . 

• 

Turizm reklamc1l1g1n1n ba9ar1s1n1 kolayla9t1ran bir 

faktor ozenli ve ayr1nt1l1 bir planlarnad1r. Bu arnagla, 

oncelikle reklam1 yap1lacak lirlin veya bolgenin turizm a91-

s1ndan onem ta~1yan ozellikleri belirlenir. Bu a9arnada 

.subjektif de~erlemelerden kaQ1nmak ve gerQekci olmak zo

runludur. Daha sonra reklam1n yonetilecegi pazar1n ara§t1-

r1lmas1 ve tilketicinin nitelik ve niceligine ili§kin bil-

gilerin derlenmesi gerekir 21) • 

(21) ismet Barut~ugil, Turizm t2ietmeciligi, Uludag Uni
vf>?~:itesI· Basimevi, ··19B"ifl, s. ln~;:. - .. . 
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Turistik mal ve hizmetlerin reklami kadar, reklamin 

hangi olc;iide etkili oldugunu saptamak son . derece onemli 

bir husustur. Glinkii, reklam i~letme ic;in onemli bir mali-

yet olu~turmaktadir. Bu nedenle, Tilrkiye'nin tan1t1m1na 

ve turistik mal ve hizmetlerin talebini arttirmaya donuk 

bir reklamin surekli olarak sonuc;lar1n1n kontrol edilmesi 

gerekmektedir. 

Reklam etkinligini saptamak ic;in degi9ik yontemler-

den yararlanilabilir (22). 

a) En etkin yontern ku9kusuz reklarn karnpanyas1na gi-

ri9rneden once hazirlanan reklarnlar1n olu9turulacak kli~tik 

gruplara gosterilerek, izledikleri reklarndan ne ald1klar1-

ni sorrnaktir. Boylece, daha ba9lang1~ta bilyilk rnasraflara 

girrneden, reklamin dogru olarak anla~1l1p anla91lrnad1g1, 

dogru yorumlanip yorumlanmad1g1 saptanm19, gerekli degi-

~ikliklerin yap1lmas1 olanagi saglanmi~ olur. 

b) Reklam kampanyasina ba~landiktan sonra, uygula

nan reklam tilriine uygun bir yBntemle, reklamin izlenip 

izlenmedigi saptanabilir. Bunun iQin en basit yBntemler, 

(22) Hasan Olali, Di§ Tanitim ve Turizm, Yonca Matbaasi, 
Ankara, 1983, s. 106-107. 
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gazete ile yapilan bir turistik reklamdan sonra reklami 

veren kurulu9a kendiliginden ba9vurarak ek bilgi talebin

de bulunanlarin sayisal miktari saptanabilir. Reklamin 

verildigi gazeteye eklenen bir kuponun okuyucular tarafin

dan doldurularak gonderilmesi istenebilir. Bu yontem ozel

likle kuponlari doldurarak iade edenlere bir mUkafatin 

vaad edilmesi durumunda daha etkili olabilir. Reklam kam

panyasi silresinde, ki9ilere telefon veya mektupla reklami 

dinleyip dinlemedikleri, reklami hat1rlay1p hat1rlamad1k

lar1 sorulabilir. 

c) Televizyon ve sinemalar i~in hazirlanan reklam

larda yine test usulilne ba9vurularak, reklam onceden bir 

gruba gosterilmek suretiyle, reklama kar91 ilgilerinin ne 

zaman kayboldugu, ilgi ve davran19lar1n1n nasil degi9tigi 

saptanabilir. 

d) Reklam kampanyalarindan sonra mil9terilerle de

gi9ik yontemlerle ili9kiler kurarak onlarin tutum ve dav

ran19lar1 belirlenebilir. 

e) Ku9kusuz bir reklamin ger~ek etkinligini belir

leyen gosterge; reklam kampanyalarindan sonra sonra sat19-

lar1n gosterdigi seyirdir. Sat19lar1n seyri reklamin et

kinligi kadar, reklam tekniklerinin ve §eklinin degi9ti

rilme zaman1n1n gelip gelmedigi hususunda da karar verme-
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ye yard1mc1 olur. 

Reklam ara~t1rmalar1, yap1ld1klar1 zamana gore, 

reklam oncesi ara~tirmalara (on olgme) reklam sonrasi ara9-

t1rmalar (sonradan olgme} olmak ilzere ikiye ayr1l1r. Rek

lam oncesi olgme daha yaygin olup, reklamda yanl1§!l1klar1n 

bilyilk ve gok pahali boyutlara ula9madan onlenmesine yarar. 

Nerede, ne zaman ve nasil reklam yap1lacag1na karar verir

ken, "reklam araci ara§!t1rmas1" reklam mesaj1n1n i<6eriginin 

ne olmasi gerektigine karar verirken, "motivasyon ara9t1r

mas1" ve reklam mesaj1n1n §!ekli hakkinda karar verirken 

"kopye ara9t1rmas1" yap1l1r. 

Reklam kampanyas1 sonunda ise, reklamin tesirini 

C::Sl~en "sat19 sonu<6lar1 testleri", reklamin tan1n1p tan1n

mad1g1n1 cngen "tanimlama testleri" ve "okuyucu testleri" 

gibi <6e9itli testler geli9tirilmi9tir. 

Ancak reklam harcamalar1n1n ula§!t1g1 btiytik boyut

lara ragmen, reklamin etkinliginin olgilmil gogu kez iyi 

ba~arilamayan bir i§!tir (23). 

(23) Uraz 9evik, Temel Pazarlama Bilgileri, Ankara Basim 

ve 9iltevi, 1978. 
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TURK TUR1ZM1NDE REKLAM UYGULA~ALARI 

Bugun dunya'da tilketime yonelik iktisadi faaliyet- -

ler, rekabetin de artmasina sebep olmu~tur. Bu geli~meye 

paralel olarak, bilyilklu kil~uklil firmalar bilt9elerinin o

nemli bir bolfimilnil reklam harcamalarina ay1rmaktad1rlar. 

Ayni geli~meler, henuz yeni olmasina ragmen Ttirki

ye'de de normal seyrini gostermektedir. tilkemizde reklam

c1l1k, turizmde de onemli bir rol oynamakda ve bu konuda 

ilgili birimler blitgelerine gore bliylik sayilabilecek mik

tarlarda harcama yapmaktadirlar. Ancak, illkemizin bilylik 

bir potansiyele sahip olmasina ragroen turizmden istenilen 

ve beklenen sonucu elde edemedigi, bunun en onemli sebebi

nide reklamc1l1k konusunda yapilan 9al19malar1n yetersiz

ligi olu9turmaktad1r. Reklamin onemli bir tan1t1rn fonksi

yonu gordliglinti de dikkate alirsak Tlirkiye'deki geli9mele

rin buna cevap vermedigini a91k9a soyleyebiliriz. 

~ilnkli; hernen hemen ayni turizm potansiyeline sahip 

olan ve benzer ozellikler gosteren Akdeniz tilkelerinde tu

rizm gelirlerinin fazla olmasi, bu illkelerin Tilrkiye'den 

daha fazla tanitim faaliyeti yapt1klar1n1 gostermektedir. 

Tlirkiye'de ise bu tlir faaliyetler henilz ba~lam1~t1r. Bu 

. sebeple sozkonusu faaliyetler mevcut potansiyelin arz o

larak sunulmasinda yeterli olamamaktadir. 

Tilrk turizminde reklamc1l1k faaliyetleri resmi tu

rizm orgiltleri ve ozel turizm i~letmeleri olmak Uzere iki 

farkli dilzeyde yilriltillmektedir. eimdi bu konudaki geli~me

leri kisaca ele alalim. 
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1. TURK1YE'DE DEVLET!N VE SEYAHAT ACENTALARININ REKLAM 

FAAL1YET VE HARCAMA.LARI 

11.l. Reklamda Kamusal Giri~imin Etkinligi: 

Tanitmfi, propaganda ya da dogrudan dogruya reklamin 

devlet eliyle ya da ozel kesim eliyle ger~ekle9tirilmesi, 

henilz yani·ti ya da ~ozlimil getirilmemi~ bir sorun olarak 

kalm19t1r. Ancak; devlete olan bagl1l1g1n ve glivenin di

ger illkelerle kiyaslanamayacak bir dlizeyde oldugu Tlirkiye 

gibi bir lilkede, sorunu daha 9ok yabanc1 turistler a91s1n

dan ele almakta yarar vard1r. 

Tlirkiye'de tan1tma ve propaganda daha once Turizm 

ve Tanitma Bakanl1g1 eliyle yap1lrnaktayd1. Buglin bu gorevi 

Kliltlir ve Turizm Bakanl1g1 ile Turk Tanitma Vakf1 ve yeni 

kurulan Devlet Tanitma Te§kilat1 yliklenmi9tir. Bunlarin 

i~inde dogrudan dogruya turizmle ilgili olan1 ku9kusuz 

sayilan ilk kurumdur. Turizm reklam1 ise, blitilnil ile ozel 

kesime birak1lmi~t1r. 

Bu alanda kamu giri~imi ya da destegi olumlu ve 

olumsuz yC:>nden ele a1·1nabilir. t>rnegin; tani tma, propaf an

da ve reklam f aaliyetleri i~in dogrudan do~ruya devlet 

elinin yaratacagi sakincalardan sC:>z edilebilir. Devlet 

gildi.imilnde bir turizm faaliyetinin yabanci turistlerce 

"gildi.imlU", "bask1l1" ve "abart1lm1~" olarak algilanabile-



-54-

cegi one slirtilebilir. Ctinkti, devlet hi~ bir zaman kottile

mez, ·ya dager~ekci (nesnel) olamaz • . Kaldi .ki, potansiyel 

turistik ' tiiketici; t.anxtrna, ·propaganda ya da reklam ~psa

minda varlJ.~J. belirtilen turistik sunularla ger~ekte kar§i-

'':. ". · la~mazsa, kar~l:.s1n:dao;.rsomut bir ba~vuru '!e yakinma organi 

.. '' .... ,· ;hulamayaoagl.!n:i . dil$iinebili:r~ ·.itstelik soz konusu organ ya 

· ·· ,. , ,:c, ·- ,.da .. ;o.r.gan.lar yabanci bir .iilkede~ bulunmalari nedeniyle ba9-

'Vw:litalari daha giig bir ki§ilik gosterir. 

•. • ,, •. -:: 

· : ' ··Jrona ·kar~·in, ozel k:esimin elle .tutulur ve kari;;1la

·~.i:l:ab.ilir.'. ·,varl·1g1nin yaratacag..i . gti\rence . de a9iktir. 

ate yandan, devlet glictinlin bilinen etkinligi V E: 

.prestij.ini.n :tanitma., propaganda· ve .reklarna daha gi.ivenilir r 

ciddi bir nitel'ik verdigi- tasavvurlanabilir. Buna gors 

devlet, ulusal degerleri · gozardi etmesi olanaksiz h ir or

glittlir. Bu· nedenle .. de,··· " a ldat.ilmay1 '~ bile 9agr19t1ran c;i

k~r .. kayg.il.arindan uzaktir. 

· -·; :'<> c.-··;,.· ;ti ;Bfr~tba~ka'.:;,bak'l.i a~isindan, _'de.vle.t ,:gilciintin soyut bir 

:~' - :;·j'.}:lkavrant iblma.k:t.an -:'Y'a·'!: da~.(·soyut kavxaml.ara dayanmaktan ba~ka 

yalnizca etkin bir orgiitlenmeden ote bir anlaml. daha var

dir. Geli9mi9 Ulkelerde her U~ faaliyet tilril devlet yar

d1m1 olmadan da ozel kesim eliyle ger~ekle~tirilebilir. 

Buna kar91n az 9eli9mi9 ya . da geli9mekte olan bir Ulkede 

bUyiik fonlar ayr1lmas1n1 gerektiren boyle giri9imlerin 
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devlet gliclinlin katk1s1 olmadan yap1lmas1 olanaksiz dene-

eek kadar . zordur. Bu gerc;ek, tanitma ve propaganda d1,1n

da "reklam" ifiin de ge~erlidir. Bu nedenle boyl.e iilkeler-

de, turizm i~letmeleri yeterince giic;leninceye kadar rek

lam ve hatta,.di~ :. sati~lara ili§lkin i91erin .bu glic;ten ya- -

rarlanilacak d:iir: :dizge ii_inde ytiriitiilmeainde ,;yarar vardir • 

.. .. t>z-ellikle p1anli kalkinma_· doneminde 1963 'den beri 

. .h1.z kazanan turizm tanitma. ve· dl..§l reklamcilik faaliyetleri 

pazarlamaile ili9kili kil1nm19. !~ birligi i9inde ytirti-

::ttilmem±~, poli tik ve kilH:ilr~e.l tani tma sadece ti car i an-

lamda olmasi gereken turizm tanitmas.i ile kar19t1r1lnn9-

tir (24) • 

B.irinci be9 y1ll1k kalkinma planinda turist ~ekmek 

±~in turistik tanitma 9al1~rnalar1n1n yogunla9t1r1lmas1nda 

yabanci ~ rekl.am kurulu~lari ile_i.§lbirliginin . saglanmasi on 

.... :goriilmli~tiir.;.' .. . Bu-:xeklam kurulu.s;J,arina _.bellL:bir progr.am 

c;erc;evesi verilmeCU:.~i ic;in _yapJ.l.an tan1trnan1n izlenrnesi 

· ve denetimi sat]lanamam1~t1r .(25). 

(24) Tunay Akoglu, Turkiye'nin Uluslararasi Turizmindeki 
Yeri ve Dunya Turizm Hareketlerinin Geli~me Egilimle
ri, Turizm ve Tanitma Bakanligi,Turizm Planlamasi Ge
nel Mudurlugu, T.C. Turizm Bankasi Fiziksel Planlama 
Grubu B§k. istanbul Planlama Burosu Mudurlugu, ~n ~a
li§malar, 1 Temmuz 1977, s. 12. 

( 2 5) D. P. T. I· Birinci Be§ Yillik Kalkinma Plani, ( 1963-6 7J 
Ankara# l.963. s. 425. 
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!kinci be9 y1ll1k kalkinma planinda illkenin turizm 

tan1tmas1 ve pazarlamas1 konular1na etkinlik getirilmesi 

amaci ile yurt turizm orgiltleri kurulmu9tur. Fakat Tilrki-

ye~nin bir turizm tan1tma politikas1n1n bul~nmamasi, KTB 

nin bilrokratik yap1s1 ile turizm piyasas1n1n istek ve ge-

reksinimlerini kar91layamamas1, yurt d191 turizm orglitle

rinin ba9ar1s1n1 engellemi9tir. Yurt d191 turizm orgutleri 

tamamen diplomatik nitelikte olup, ticari anlamda etkin-

lik gosterememektedir (26). 

tlc;uncil be9 y1ll1k kalkinma planinda da pir onceki 

planlara oranla turizmde tanitma faaliyetlerine bilyilk o-

randa ag1rl1k verilmi9tir (27) • Buna gore sektoriln ihti-

yac; duydugu reklam ve tan1t1m faaliyetleri on plana ali-

narak, bu konuda gerek egitim gerekse baz1 sektorel ku-

rurnlarin kurulmasi hedeflenmi9tir. 

Dordilncli be9 y1ll1k kalkinma plan doneminde ise, 

Tilrkiye'nin ic;inde bulundugu iktisadi ve siyasal durum, 

plan hedeflerinde ongorulmesine (28) ragmen tanitma ve 

reklam faaliyetleri lizerinde fazla durulmasina imkan 

vermemi§tir. Bu donemde Turkiye'nin onemli ol~Ude d19 

(26) s. Biilent Turtat, Planli Donel'Dde Turk Turizl'D Politi
kasi Hedefleri ve Engelleyi'ci Etkenler, izmir Tica-

ret Odasi Dergisi, l Ocak 1983, Sayi 56,· s. 29. . ! 
(27) D.P.T. U~uncu 5 Yill~k Kalkinma Plani s. 620-621. 

(28) D.P.T. Dorduncu 5 Yillik Kalkinma Plani, s. 432. 
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kaynak ve doviz ihtiyaci olmasina ragmen, odemeler denge-

sinde turizmin katk1s1 azalm19t1r. $liphesiz bu azalma 

Tilrkiye'nin iginde bulundugu mevcut iktisadi ve sosyal 

~artlardan ileri gelmekle beraber, turizmde tanitma faa-

liyetlerinin de fazla yapilmamasindan kaynaklarunaktadir. 

Bu konudaki faaliyetler, plan hedefinde ongorlilene kiyas-

la gok az geli9me kaydetmi9tir. 

Be9inci be9 yillik kalkiruna plani Tlirkiye'del980 

sonrasinda olu9an siyasi ve iktisadi istikrar sektorle-

rinde geli9melerine onemli katkida bulunmu9tur. Buna 

bagli olarak turizm sektorilnlin de gelirleri artm19t1r. 

Turizm gelirlerinin artmasi tan1t1m ve reklam faaliyetle-

rininde artmasina sebep olmu9tur. Bu konuda gerek kamu 

gerek ozel sektorde ilgi kurumlar kurularak reklam ve ta-

nitim faaliyetlerine hiz verilmi9tir. 1985 y1l1nda ylirlir-

luge konan Be9inci Be9y1ll1k Kalkiruna Planinda da turizm-

de reklam f aaliyetlerine daha gok ag1rl1k verileceqi on 

gorlilmti~ttir (29). 

i1~2~-~§!~§~-Y~-!~~!~~-~~~~n!!9!_Q~n~ill!n9~-E~~1~ill 
~22!!Y~~!~~!l 

Killtlir ve Turizrn Bakanl1g1 yurt d1~1nda reklam fa

aliyetlerini onyedi btiroda stirdlirrnektedir. Bu bUrodaki 

reklam faaliyetleri §Unlardir. 

Bakanlik~a bast1r1lan yayinlar, gazete ve dergi 

arac1l1g1 ile yapilan reklamlar olarak sUrdUrUlmektedir. 

Bakanlik~a bast1r1lan ba~lica yay1nlar1; turistik bro§Ur

ler, prospektilsler, depliyanlar ve afi§lerdir. Turizm 

(29) D.P.T. Be§in9i 5 Yillik Kalkinma Plani, s. 120. 
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reklamc1l1g1nda en 9ok kullanilan ve gok 5nemli olan bro-

9lirler, bir lilkenin 9e9itli bolgelerinin turistik deger

lerini .tanitmak amaciyla, renkli ve yabanci dilde metin

lerle haz1rlan1rlar. Bunlarin katlanan cinsten olanlarina 

"depliyan", genel tan1t1c1 ozellik ta§liyanlarina da "pros

pektlis" adi verilir. Birde bilyilk merkezlerin §lehir planla

ri, ttlkenin kara yollari haritasi gibi "cartographie" b5-

lilmtine giren tan1t1ca yayinlar vardir. 

Bakanl1g1n bast1rd1g1 bro9ttrler, yurt i~indeki Tu

rizm ve Tanitma bilrolarina ba9 vuran yabancilara dag1t1la

rak ya da posta ile gonderilerek hizmete sunulur. Yurt 

d191 kurulu9lar1n bro9tir ve depliyan ihtiya~lari, baski 

rakamlari son yillarda gok artt1r1lm19 olmasina ragmen, 

hig bir zaman tam anlamiyla kar91lanmamaktad1r. 

Tan1t1c1 yayinlar igine, rakamlari gok yliksek ol

makla birlikte baski masraflari ve sevkiyat ozellikleri 

gozonline alinirsa, onemli bir yer tutan afi9leride katmak 

gerekir. Ancak afi9lerin d19 illkelerde kullan1lmas1, mali 

bakimdan blirolarin glicilnil bilyilk olgilde a§lan birtakim ko-

9ullara bagl1d1r. 

Killtilr ve Turizm Bakanl1g1'n1n di§l illkelerdeki rek

lam ~al1§lmalar1 hediyelik e§ya yap1m1, Tilrk gece haftala

ri, bro§ilr ve depliyan, halkla ili§lkiler ve firma uzman

larindan yararlanma, afie kanpanyalari "metro, duvar, oto

bils", turizm sergi ve fuarlarinda, pano ve vitrinlerde, 
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film ve dia gosterileri olarak slirdlirtilmektedir. Ancak ba-

tida televizyon, bliylik gazete ve dergi ilanlari da pahali 

oldugundan bu tilr reklam faaliyetlerinde silrekliligin sag-

lanmasi zordur (30). 

lari, baski rakamlari son yillarda ~ok artt1r1lm19 olmasi-

na ragmen hi9 bir zaman ihtiyaci kar91layamaktad1r. Paris, 

Londra, New York gibi bliytik 9ehirlerde bulunan btirolar gun-

llik dagitim ve sevkiyati Eyltil ve Mayis aylari arasindaki 

devrede glinde 5000 bin bro~ilrli bulmaktadir. Her zarfa or-

talama 4 adet bro9lir konuldugu herglin 20.000 bin depliyan 

dagitilacak veya sevk edilecek demektir. Bu da ayda 

600.000 bin, 6 ayda da 3.000.000 bin bro~lir demektir. He-

sap geni§letilirse ve bir bro~lirlin veya depliyanin 30 kg 

paket tuttugu hesaplanirsa her yil bu bilrolardan bilytikle-

rine 5.600kg, kli~tiklerinede yar1s1 itibariyle 2.800kg 

bro9ilr sevketme zorunlulugu ortaya ~ikmaktadir. Hepsinin 

toplam1, diger d19 sevkiyat harig 22.500 ton ve 22 milyon 

500 bin bro9ilril bulmaktadir. Oysa halen Bakanliklarca bas-

tirilan bro~ilriln ve depliyan say1s1n1n yetersizligi orta-

Reklam ~ali~maiari Kasim, Aralik, Ocak, ~ubat, Mart 

(30) Turna Sezgin, Kaltar ve Turizm Bakanli§i, Reklam ve 
Seyahat Ticaret Dairesi 
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aylarinda yogun olarak yap1lrnaktad1r. 1982 y1l1nda Kliltlir 

ve Turizm Bakanl1~1'n1n reklam harcamalarina ay1rd1g1 mik

tar toplarn 295 milyon TL.dir. 1983 y1l1nda ay1rd1g1 rniktar 

ise 405 milyon 500 bin TL.dir. 1986 y1l1nda 17 bliro i~in 

700 rnilyon TL. ayr1lrn19t1r. Ayrica turizrn geli9tirrne fonun

dan 750 rnilyon TL. daha transfer edilrni9tir. 1984'den beri 

bilgisayar sisterninden yararlan1lrnaktad1r. Londra, Arnster

darn'daki parakendeci sat19 acentalarindan. 

Kliltlir ve Turizrn Bakanligi yurt di91ndan televizyon 

ekipleri davet ederek % 50 di§ bilet, konaklarna ve agirla

rna masraflar1n1 kar~1lamaktad1r. 

1.2. SEYAHAT ACENTALARININ REKLAM HARC.M't.A VE FAAL!YETLER! 

Seyahat acentalar1 kar amaciyla turistlere ula§tir

rna, konaklama, gezi, spor ve eglence irnkanlar1 saglayan, 

onlara turizrnle ilgili bilgiler veren, bu konuya ili§kin 

tfun hizrnetleri goren turizm ekonornisine ve genellikle ode

rneler dengesine katkida bulunan ticari kurulu§lardir. 

Seyahat acentalari, turizm pazarlamasinda paraken

deci araci kurulu§ fonksiyonunu yerine getirirler. Bunlar, 

toplarn turizm ilrilnilniln tfunilnil veya belirli bir bolilrnilnil 

bir komisyon kar91l1~1nda nihai tilketiciye kar§ilayan ku

rulu§lardir. Parakendeci Seyahat -Ace:htalari.-,-, ~izm ilrUnilniln 
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pazarlanmas1 s1ras1nda herhangi bir risk ta91mazlar. 

c;Unkil, onlar ucrak seferleri ile ilgili koltuk, konaklama 

ile ilgili yatak veya paket turlarla ilgili olarak kendi 

hesaplarina herhangi bir §ey satin almazlar. Diger bir 

deyi9le, turizm ilrilnil ile ilgili herhangi bir stoklar1 

yoktur. 

121.1. Parakendeci Seyahat Acentalar1n1n 

Fonksiyonlar1 ve saglad1klar1 Yararlar: 

(A) grubu seyahat acentalar1 Tilrk turizm pa-

zarlamasinda toptanc1l1k fonksiyonlar1 yerine getiren ku-

rulu9lard1r. Eger sat19lar1nda (b) ve (c) grubu seyahat 

acentalarindan faydalanirsa toptanc1, faydalanmazlarsa, 

direkt sat19larda bulunursa parakendeci gorlinlimli arzeder-

ler. (B) ve (C) grubu seyahat acentalar1 parakendeci ara-

c1lard1r. Ancak (C) grubu seyahat acentalar1n1n Tilrkler 

i9in dahili turlar dlizenleme yetkileri bulundugundan, bu 

i9i yapmalar1 ve ba9ka parakendeci seyahat acentalarindan 

f aydalanmalar1 halinde ic;: turizm bak1m1ndan toptanc1 ara-

cilar durumuna ge~erler (31). 

Ureticilere ve tilketicilere yonelik olmak uzere 

iki grupda toplanabilir. Seyahat acentalarinin tuketicile-

( ·-) Mehmet sumer, Di• Tanitim ve· Turizm III. Odul, Turki-3.J. :!'.'. 
ye t~ Bankasi Kultur Yayinlari, Ankara, 1953. 
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re (turistlere) saglad1klar1 yararlarin ba~l1calar1 ~unlar-

dir (32). 

1. Seyahate karar veren bir ki~iye olanaklar1n1 goz 

ontinde buludurarak gidebilecegi en uygun yerler hakkinda 

yeterli bilgiler saglarlar. 

2. Turiste arad1g1 turizm tirtintinti hangi tilkede ve 

nasil bulabilecegini bildirerek seyahat plan1n1 yapmasina 

yard1mc1 olurlar. 

3. Doviz ve seyahat ~eki saglanmasi, pasaport ve 

vize i~lemlerinin ytirtittilmesi ve seyahat sigortasi gibi 

hizmetleri yerine getirirler. 

4. Turizm konusundaki uzmanlik ve deneyimleri ile 

bireysel olarak seyahat edecek olanlara ozel gereksinmele

rine uygun turizm tirtinleri olu~tururlar. Otel ve u~ak re

zervasyonlar1n1 ger~ekle9tirirler. 

Bunlarin yan1 s1ra seyahat acentalar1, turizm hiz

metleri Ureticilerine de 6nemli bazi yararlar sa~lamakta-

dirlar; 

( 32) tsmet Barut~ugil, Turizm i§le·tmeleri, Ul udag Uni ver

si tesi Basimevi, 1984, s. 110. 



-63-

1. Rezervasyon i91emlerini yilrilterek turizm i91etme-

lerinin hizmetlerini satarlar ve stoklamaya benzer bir 

fonksiyonu yerine getirirler. 

2. Tur dlizenleyicileri . paket turlarinin pazarlama-

sina aracilik ederler. 

3. Ureticilerden ve tur dlizenleyicilerinden turist-

lere ve turistlerde de bu turizm i9letmelerine olmak ilzere 

iki yonlil bilgi ak191n1 saglarlar. 

Sat1~1 yapilan turlar ve hizmetlerle ilgili kar-

91lama, transfer, konaklama, rezervasyon, rehberlik, ula9-

tirma, tur sat191 ve duzenleme i9lemleri ile ugra91rlar • 

Bu i9lemler "matbu bir kefalet belgesi clan Voucher siste-

mi" arac1l1g1 ile olur (33). 

Tlirkiye'de seyahat acental1g1 dilnyanin pek az ill-

kesinde bulunan bir dlizenlemeye, seyahat acentalari ise 

kamu kurumu ni teliginde b_ir meslek te9ekkilliine kavu9mu9-

lardir. Boylece, Tiirkiye'de seyahat acentaligi meslegine 

giri9 ozel 9artlara baglanmakta, acentac1l1k faaliyetini 

yilriltmek yalniz acentala birakilmaktadir. Tilrk turizmi ve 

turistler ozel olarak korunmak suretiyle haksiz kazan~ 

yollari kapatilmakta ve acentalar devlet tarafindan sagla-

( ~3· ·) Si'n T. zol Tu'r· J.-.-z-m ·End~s ·trisi P~zarla~~ ve Sati• .:>. an e , u ~ 

Yontemleri. 
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nan baz1 mesleki kolayliklardan yararlanma olanag1 dogmak-

tadir (3~). 

Tur operatorleri turizm pazarinda hem liretici hemde 

toptanc1 roliinii iistlenmi~ durumdadirlar. "Paket Tur" mey-

dana getirilirken tur operatorleri iireticidir. Soz konusu 

paket tur seyahat acentalarina nihai satin al1c1lara sa-

tilmak iizere devredildiginde, tur operatorleri toptanc1 

fonksiyonu ile kar§1m1za gikar. Tur operatorleri birbirin-

den bag1ms1z i§letmelerin lirettikleri hizmetleri bir ara-

ya getirerek toplam bir turizm lirlinli olu§turmakta ve paza-

ra sunmaktadirlar. 

Turlar, ki§ilere ferdi olarak seyahat ettiklerinde 

harcadiklarindan daha gok ucuza mal olmasi nedeni ile tu-

ristik hareketler gitgide kitlevi bir nitelik kazanmi§ ve 

tur operatorlerine olan ihtiyac1 artt1rm1§t1r (35). 

Tur operatorleri turizmin hizla geni~ kitlelere 

yay1lmas1nda, ozellikle lilke d1~1na yapilan turistik se-

(3~·) Tursab Segahat Acentalari ve Segahat Acentalari Bir

ligi Kanunu ile ilgili. 

f3S) Munir Kutluata, Turizm Pazarlamasi ve Turk Turizminde 
Araci Kuruluglar, istanbul tJniversitesi, iktisat Fa-

kultesi Do9entlik Tezi, istanbul, 1977. 
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yahatlerin artmasina neden olmu§lardir. Dlizenlenen paket 

turlara kat1lanlar1n say1s1 hizla ylikselmi~, yabanci lilke-

lere turist gonderen belli ba1l1 Ulkelerde bu kurulu§lar 

arasinda entegrasyon egilimleri artmi§tl.r {36). 

Turizm pazarlamasinda, kitle turizminin geli§mesin-

de tur operatorlerinin gilnilmlizde ~ok onemli bir rolli ve 

katk1s1 bulunmaktadir. Seyahat~ konaklama, yeme, i~me, 

eglenme ve benzeri hizmetler bu kurulu9lar taraf indan bir-

araya getirilmekte, belirlenen tek bir gotliril fiyatla 

olu9an paket turlar dogrudan veya seyahat acentalari ara-

c1l1g1yla pazarlanmaktadir. 

Turizm hizmetlerini satin almaya glidlillenmi9 olan 

bireylerin alternatif yollar1n 9oklugundan dolay1 turizme 

katilmada karar almak i9in gli9llik 9ekmeleri, tliketicinin 

ula9t1rma, konaklama, eglence yeri, fiyatlar hakkindaki 

bilgisinin s1n1rl1l1g1, turizm i9letmelerinin ~ogunun ge-

ni9 bir reklam bilt~esi ay1ram1yacak kadar kil~Uk olmasi ve 

bu nedenle potansiyel turiste kendilerini duyurma olanak-

lar1n1n s1n1rl1 kalmasi gibi nedenler, turizm dag1t1m ka-

nallarinda toptanci, arac1lar1n onemini ve fonksiyonunu 

(36) Tunca Toskay, Tu~izm Olayina Genel Yakia§J.m, Der Ya
yinlari, tstanbul, 1983, s. 264. 

( 3.7.) Hasan Olali, DJ.§ Tani tim ve Turizm, Tiirkiye 1§ Banka
kasi Kiiltiir Yay~ Yonca Matbaasi, Ankara,1983, s.157. 
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122.1. Tur Operatorlerinin Faaliyet ve Fonk

siyonlar1: 

Tur dlizenleyicilerinin faaliyetleri, gerek 

turizrn hizrnetleri ilreten i9letrnelere ve gerekse hizrnetleri 

talep eden turistlere onernli yararlar saglar. Bunlardan 

turizrn hizrneti lireten i9letrneler ag1s1ndan onern ta91yanla-

ri 9unlard1r (38). 

1. Tur dlizenleyicileri, turizrn i9letrnelerinin lirlin-

lerini onceden satin alarak finansrnan sorunlar1n1n ¥5zlirnli-

ne yard1rnc1 olurlar. 

2. Turizm hizmetlerinin depolanmasi soz konusu ol-

mad1g1ndan tur dlizenleyicilerinin onceden belirli tarihler 

i¥in toptan satin al1mlar1, hizmet liretim kapasitesinin 

hazir bulundurulacagi zamanin bilinmesi yoluyla turizm 

i9letmelerinin liretim politikalarina a¥1kl1k kazand1r1r. 

3. Tur dlizenleyicileri, yenilik~i ve yarat1c1 fi-

kirlerle turlari gekici kilrna gabasi igindedirler. Bu gaba 

turizrn i9letrnelerinin pazar1n1 geni9letmekte ve bu i9let

rnelerin lirlinlerine yeni kullanirn alanlar1 yaratmaktadir. 

(38) tsmet s. Barutcugil, Turizm i§letmeciligi, Uludag 

Universitesi Basimevi, 1984, s. 110-111. 
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4. Tur dlizenleyicileri, turizm i9letmelerine pazar~ 

daki geli9melerle ilgili bilgiler aktarmakta, fiyat, kali

te dilzeyi ve ilriln tilrleri gibi konulardaki kararlar1nda 

onlara yard1mc1 olmaktad1rlar. 

Tur dtizenleyicilerinin mli9terilerine sagladiklari 

onemli yararlar da soz konusu olmaktad1r. Tur dilzenleyici

lerinin mti9terileri genellikle turizmde parakendeci araci 

kurulu9 fonksiyonunu yerine getiren seyahat acentalar1d1r. 

Tur dilzenleyicilerinin dogrudan nihai tilketiciye yani tu

riste sat19 yapmas1 yaygin degildir. Bununla beraber, se

yahat acentalarina saglanan yararlar onemli ol~lide nihai 

tliketicilere de yans1t1l1r. Tur dlizenleyicilerinin tliketi

ciler a~isindan onem ta91yan ba9l1ca fonksiyonlari 9unlar

d1r. 

1. Tur dilzenleyicileri, belirli bir komisyon kar-

91l1g1nda otel rezervasyonu, u~ak bileti gibi turizm lirli

nilniin kil~lik ve belirli kis1mlar1n1 ayri ayri satan seyahat 

acentalar1na bunlar1n tilmilnil birden satarak daha f azla ge-

. lir sa~lama olana~1~1 yaratmaktad1rlar. 

2. Tur dilzenleyicileri, gerekli bilgilerin paraken

deci seyahat acentalarina ak1~1n1 sa~layarak turistlere 

ili§kilerinde daha ba9ar1l1 olmalar1na yardim etmektedir

ler. 
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3. Tur dilzenleyicileri, saglad1klar1 kolayliklarla 

dil, doviz, pasaport, vize ve benzeri sorunlar nedeniyle 

yabanc1 ulkelere seyahat etmekten gekinen kitleleri tu

rizm olayina gekerek pazar1 geni9letirler. 

4. Tur duzenleyicileri tarafindan saglanan grup 

indirimleri ve ekonomik tarifeler, mali gugleri s1n1rl1 

ki9iler i~in de uluslararas1 turizme katilma olanag1n1 

yaratmaktad1r. 
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Yabanci tur operatorlerine yonelik tan1t1c1 etkin

likler s1ralamas1nda en etkin yolun bro§lir, tarife ve 

"§ahsi ziyaret" oldugu {Tablo 1) 'den ve kullanilan reklam 

araglarinda da "bro§lirlin" birinci planda oldugu (.Tabla 2) ' 

den bellidir. (Tabla 1) ve (Tabla 2) 'deki etkinlikler se

yahat acentalar1n1n tur operatorlerine kendilerini tan1t

mas1nda arac1 olan yollard1r. 

"Yabanc1larla ortak reklam yap1l1yor mu? 11 sorusuna 

alinan cevaplarda ise en f azla ortak reklam yapan acenta

n1n (A) grubu oldugu ortaya ~1kar. (Tablo 3). Bu tablolar 

incelendiginde reklam konusunda yeterli giri§imler yap1l

mad1g1n1 soylemek gli~tlir. 
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i~~~~-~~~!~!!_2~Y2h2~-~E~~~2!2~~~~~-B~~!e~-~e~!!Y~~ 

ve Harcamalari: 

123.1. Air Tour Seyahat Acentasi: 

Air Tour Seyahat Acentasindan Ahmet Evliyazade 

Beyle yapt1g1m gorli9me; 

vardir. 

A) Yurt i9i turizme donlik olan acentalarin yapt1k

lar1 reklam harcamalar1n1n ag1rl1g1n1 bas1l1 reklam kar91-

lamaktad1r. Bunlar ise gazete ilanlari ve tan1t1m bro9lir

leri (rnaliyet~glin). Bu tlir 9al19malar1n yogun aylari Mayis, 

Haziran, Ternmuz, Agustos ve Eyllil ayrica 2 bayram oncesi 

yurt i9ine donlik sat19 ve reklam i9leri yogunla9t1r1yor. 

B) Yurt d191nda Tlirkiye'yi satan tur operatorleri

nin genel tan1t1m bro9lirleri var. Air Tur Acentasi araci 

kurulu9 fonksiyonunu yapiyor. 5rnek; Neckermann Reisen 

Buro9liru 120 sayfadir. Bunun i~inde 4 sayfasi Turkiye'ye 

ayr1lm19t1r. Bu bro9urUn tihnU 9u fiyata mal olmu9tur. 

(19.200.-TL. ) Tlirkiye'ye dU~en 4 sayfa ~u fiyattir. 

(640.-TL. ) 
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Bununla hedeflenen kitle hafta/90 ki9idir. Operas

yon silresi 22 haftadir. 22x90= hedeflenen kitledir. Gorill

dilgil gibi birim maliyet olduk~a yilksek oldugundan bliyilk 

operasyonlardaki tur operatorleri bro9ilr sayf ~lar1n1 mlim

kiln oldugu kadar kis1tlamaya giderek maliyeti du9ilrmeye 

gal19makta ve bu olaya geni9 gergeveli bir reklam ve tan1-

t1m havas1 vermek~edir. ~ilnkil tur operatoril fonksiyonla

r1ndaki mali risk sadece reklam harcamalar1nda degil ag1r

l1kl1 olarak ula9t1rma maliyetindeki riskindedir. 

C) Tilrkiye'deki turizm potansiyelini yilkseltmek 

i~in yurt d191nda kurulmu9 Tilrk yat1r1m orijinli tur ope

ratorleri var. Bunlar1n yat1r1mlar1 Tilrk oldugundan dolayi 

olay ag1rl1kla Ttirkiye'ye yonelik ve orneklerden gortilece

gi gibi tan1t1mda ve reklamlama ~al19malar1 sadece Tlirki

yeyi kaps1yor. 5rnek: Meditour ve Oriontur. Maliyeti 9u-

dur (2880.-TL. ) ve 9u sayfad1r ( 24 ) . Ve tlimli 

Ttirkiye'yi kapsamaktad1r. Meditour 20.000 adet bas1lm19t1r. 

Bunlarin kapasitesi hafta/210 ki9idir. Oriontur 

hafta/130 ki9idir. Ortalama 22x210 veya 22xl30 dur. 

Meditour 20.000 adet basiyor oysa getirmek istedigi 

hedef 4620 ki9idir. 22x210'dur. Boylelikle 5 bro9Uriln ma

liyeti bir ki9inin masraflarina ekleniyor. Yani 5 bro9Urle 

1 ki9i getirme hedefleniyor. 
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Bunlara ilaveten, bu bas1l1 reklam kampanyalar1n1 

desteklemek i~in, gerek Turk kokenli tur operatorleri ge

rekse yabanci operatorler yilda en az 2 kez olmak tizere 

fuarlara kat1l1rlar. Bu fuarlardaki stand alan ticreti 4m2 

ye 5000 Alman Mark1d1r. Boyle bir reklam ve stand kurma 

eyleminin yurt d191nda yap1lmas1 gerekliligi gozonline al1-

n1rsa malzeme ve i9~ilik ilcretleri a~1s1ndan bu alan ba91-

na yakla91k 4000 Mark bir tezyinat masrafi yilklenmekte, 

ayr1ca insan fonksiyonunu goz ardi edemedigimizden bu tip 

olaylarda personel harcamalar1n1da bu rakam1n lizerine ek

lemek gerekir. 

123.2. Reform Tur 

!ncelemeye ald1g1m acenta d19 pazara a~1lm19 

olup ozellikle kara yolu ta91mac1l1q1 vas1tas1yla lilkemize 

periyodik zincirlere sahip olmiyan bir 9ekilde ve ag1rl1k

l1 olarak Alman turist getirmektedir. !9letmenin organik 

yap1s1 a~1s1ndan milte9ebbis bulunan iki ortak bir fiil 

yonetimin ba91ndad1r. Bunun haricinde acentada muhase ile 

ilgili bir eleman operasyon ile ilgili 3 eleman servisler-

· 1e ilgili bir eleman olmak lizere 5 ki~i istihdam edilmek

tedir. Konumla ilgili goril~me yapt1g1m Genel Mildilr Sayin 

Cerna! Denizciler ve di~er ortak Say1n Yavuz Moral1n!1n her 

ikiside mesleki tecrlibe olarak turizm sektorilnden gelmekte 

olup Sayin Cemal Denizciler'in mesleki tecrlibesi Hilton 

tln Buro ve Seyahat Acentasi Mildilrlilgilnden, Sayin Yavuz 
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Moralin'n Profesyonel Tercilrnan Rehberlikten gelrnektedir. 

Acenta prorn9syon f aaliyeti olarak sati~ a§arnasinda 

nihai tilketici ile direkt muatap olrnad1g1ndan konuyu iki 

ayri bolilrnde cevaplarnak istedi. Birinci olarak kisa vadeli 

promosyon faaliyetleri, ikincisi olarak ta ileriye donilk 

veya uzun vadeli prornasyon f aaliyetlerinde bulunduklar1n1 

ve bu f aaliyet gergevesinde bizzat yonetici yani milte§eb

bils tarafindan tesbit ve yliriltlildliglinil gozledirn. 

Kisa vadeli prornasyon f aaliyetlerinde sat19 arttir

maya yonelik servis alternatifleri ve sati§ geli9tirmeye 

ait servis kalite ylikseltisi faaliyetlerini vurguladilar. 

Sat19 artirmaya yonelik faaliyetler iginde tanitma fonksi

yonlar1n1n yaninda degi9ik kombinasyonlara uyan ula91rn ve 

konaklarna faaliyetlerinin blitlin operasyon zorluklarina 

ragrnen bir biltlin iginde ufak nilans ve f iyat farklariyla 

sunulmas1n1n ve bunun igin ba9lang1gta gogilslenen ekstra 

transfer harcamalari, degi$ik kombinasyonlar igin gerekli 

ekstra personel istihdam1n1n mali yilkilmlillilgilniln promasyon 

f aaliyetine rnaliyeti olarak dil§ilndilklerini ayni zamanda 

sati§ i~lemi sonuglar1n1n hizmeti bizzat talep etme a~ama

sina gelmi~ tilketicinin birim rnali degeri yilksek olmasa da 

toplarnda yekiln tutan an1 degerindeki hediyelerle tilketici 

c;evresindeki sat1~1n ozendirilrnesi amac;lanm1§1t1r. 
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Uzun vadeli promosyon f aaliyetlerinde ise halkla 

ili~kilere onem verilerek, kisa stirede ticari bir kazan~ 

sa~lamasina ragmen uluslararasi fuar ve borsalar da ozel

likle belirli bir yer kiralanarak (stand kiralanarak) ta

n1 t1m halkla ili~kiler ve icray1 sanat devaml1l1g1n1 vur

gulamak a~1s1ndan uzun vadeli promosyon f aaliyetlerine ve 

bunlarin mali ytikiimltiltiklerine girilmektedir. 

KISA VADEL! PROMOSYON FAL!YET! 

Servis ve personel f arkindan gelen mali ytiktimltilti

gli tam olarak tesbit etmek maalesef mlimklin olamamaktadir. 

Yalnizca uf ak bir ornek vermek gerekirse yakla91k 500 ayri 

gruplardan olu9an y1ll1k potansiyelin sat19 yliklimlliltiglinde 

olmamasina ragmen karayolu ile giri9 yapt1klar1ndan dolayi 

bu gruplarin hudut kap1s1ndan kar91lanmas1 500 gun ekstra 

yevmiyeye mal olmakta ve bu rakam 9u .anki prof esyonel ter

ctiman rehber tizerinden hesap edildiginde 500xl6.000-8 mil

yon ylikiimlliltik getirmektedir. Ayrica 500 otobliste ortala

ma 45 ki~i bulundu~ hesap edilirse 22.500 turiste hizmet 

verilmekte ve bunlara ktiguk bir ani degerinde sunulan na

zar boncuklar1n1n ask1l1 olarak birim maliyeti 50 liradan 

22.SOOxSO= 1.125.000 TL. tutmaktadir. 

Uzun vadeli promosyon faaliyetlerini yil ba~ina 

dil~en masraf lari en az iki yurt d1~1 fuarina katilmak 
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kaydiyla ve metre karesi 5000 Alman Marki olan fuar alanin

dan bir hafta sure i~in minwnum 4m2 kiralanmasi fuar ba91-

na 20.000 Alman Marki, minumum iki fuarda 40.000 Alman Mar

ki etmektedir ki, bugilnkil nominal degeri 12.000.000 TL.

civar1ndad1r. Gidi9 ve geli9 Ucretleri tan1t1m personeli

nin ia9e ve ibadesi yevmiyeleri ile beraber sefer ba91na 

yakla91k 10.000 Mark, bugilnkil deger ile 3 milyon yani her 

iki seferde 6 milyon tutmaktadir. Sonu~ olarak halkla 

ili9kiler, reklam, tan1t1m ve sat19 artirma faaliyetlerine 

yani promasyon ~er~evesinde 30 milyon harcanmaktadir. 

Yurt i~i,yurt d191 yapilan reklam harcamalar1 Ara

lik, Ocak, $ubat aylarinda yogunla91yor. Sat191 gli~lendir

mek i~in ek reklam Temmuz, Agustos aylar1nda yap1l1yor. 

Reklam faaliyetlerinde bro9lir reklam1 ve bask1l1 

reklam ara~larindan faydalan1l1yor. 

123.3. Setur: 

Turizm sektorlinde Bilet, Incoming, Out going, 

Kongre, !~ Turizm faaliyetleri gosteren ve Glimriikten Muaf 

Ma~aza i11letmecili~i yapan bu 9irketin 1986 yili reklam 

faaliyeti Bzel raporu; 

- Sirket Sermayesi 1.000.000.000.-TL.'dir. 
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- $irkette ~al19an personel say1s1 250'dir. 

- Reklam harcamalari (1986 y1l1 i~in} 

Biltge 62 milyon, 

Fiili 72 milyon. 

Fiili 72 milyonluk harcamanin, 

a) 37 milyonu basin reklami olup (gazete ve dergi) 

genellikle ajanslar tarafindan yap1lm19t1r. 

b) Yurt d191 gazete ve mecmualara verilen reklarn 

ve ilan bedeli 12 rnilyon. 

c) Baskili gider ve Bro9tir olarak da 23 rnilyon 

harcarna yap1lm19t1r. 

Bu harcamalar sonucu sat19lar % 100, zaman zaman 

% 200 artm19t1r. Reklarnlarin sat19lara etkisi gok onemli

dir. 

123. 4. Bos for Tur·1·z:rn: 

Turizm sektBrtinde incoming, Out going ig tu

rizm faaliyetleri yapar bu ~irketin 1986 y1l1 reklam faa

liyetleri reklam harcamalari, 1986 y1l1 i~in 40.000 mil

yondur. Bu reklam harcamalari bas1l1 reklam harcamalari 
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i~in ayr1l1yor. Bu basilanlarin ~ogu yabanci illkelerde 

dag1t1lmaktad1r. 

Yurt d191 fuar f aaliyetlerine senede be9 yerde ka

t1 lmaktad1r. Bu fuarlarda da il~ gilnlilk stand fiyat1 i~in 

5.000 Mark verilmektedir. 

Bask1l1 gider ve buro9ilr olarak yurt d191nda har

camalar yap1lm19t1r. 

Bu harcamalar sonunda sat19larda bilyilk bir 9ekilde 

artm19t1r. Reklam mutlaka yap1lmal1d1r. Reklamin yap1ld1-

g1 alanlarda sat19lar bliylik ol~tilerde etkilenmektedir. 
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S 0 N U ~ 

~ikan rakamlardan gortildtigti tizere turizm sektortintin 

organik yap1s1 ag1s1ndan reklam harcamalar1 yat1r1m riski

ni daha da art1rmaktad1r. Bu 9artlar altinda ister ige 

dontik turizmde ister in coming olayindan reklam ¥al1§mala

r1 kis1tl1 bir hacimde kalmakta. Bu gal1§may1 bu kli¥lik po

tansiyelle btiytik bir alanda ne derece dogru hedef e ula§

tigi tespit edilememektedir. Zira devlet reklam ve tan1t1m 

harcama ve tekniklerinden gortilecegi gibi ozel sektor yani 

bireysel tan1t1mlarda devlet subvansyonu olmad1g1 gibi 

devlet tan1t1m1n1n hedeflendigi potansiyel kitlelerinde 

pek dogru ve sagl1kl1 Se¥ilmedigi soylenebilir. 

Buna gore, 

1. Reklam mutlaka yap1lmal1, 

2. 5zel sektortin maddi kapasitesi bunu 

kar91lamaya, 9u anki Tlirkiye 9artla

lar1nda yeterli degildir, 

3. Bu konudaki btirokratik anlay19, gok 

degi9ken politik amaQli propoganda 

yonlindedir. 
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4. Bu reklam i~in ayrilan fon zaten 

yeterli degildir. 

5. Bu gilnkil 9abalar ancak ki9isel 

gayretlerle yerine getirilmektedir. 

6. Tlirkiye propagandasi ve tanitiinl. 

9imdiye kadar dogru hedef lenerek 

yapilmadigi igin, tliketici birimle

ri tarafindan tan1nm1yor. Bu da ile

ti~im kanallarinda kopukluk meydana 

getirdiginden reklam ya hedef e ula-

9am1yor ya da hedeften sapma yapiyor. 

Ozellikle,Tlirkiye'nin tan1t1m ve reklamlanmasinda 

oncelikle anti propaganda \:emberini kirmak gerekir. <;linkil, 

bu 9emberi kiramad1kga,ya reklam mesaj1 istenilen hedefe 

ula~miyor, ya da sapiyor. 5zel sektoriln yap1s1 ag1s1ndan 

ve ticari ozelliginden dolayi reklam kampanyalari ve 

harcamalarinda teknik olarak bu 9emberin k1r1lmas1 dil9ilnu

lemez. Bu devlet sektorilniln gorevidir. 

Ayrica, · ·'· buna ttir operatorleri de bu anti propo

gandadan kaynaklanan ku9kular1ndan dolayi, Tilrkiye ile il

gili reklam eylemlerinde riski azaltmak i9in olduk9a ki

s1tl1 kalmaktadirlar. Bu da rakamlarla tespit edilmi9tir. 

(Neckermann ~sterreich buro9ilrilnde). 
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ornek, !spanya'da Mallorca Adasina Neckerrnann buro

~ilrlinde 15 sayfa, ibiza Adasina 9 sayfa, Canaria Adalarina 

6 sayfa, Teneriffa Adasina 5 sayfa, olrnak ilzere !berya Ya

rirn Adasina 51 sayfa, Yunanistan 29 sayfa, Tunus'a 8 sayfa 

ve Tilrkiye'ye 4 sayfa ayr1lrn19t1r. 

Reklarn f aaliyetlerini tesadilf lere birakrnak dogru 

olrnarnakta, ticari reklarn i9lerinde oldugu gibi turistik 

reklarnlarda da iyi sloganlar kullanrnanin yan1s1ra etkili 

olabilecek ve devarnlilik arz edecek y1ll1k bir prograrnla 

~al19rna zorunlulugu ortaya ~ikrnaktadir. Yapilacak reklarn

larin kapsarni (potansiyel) turisti bro9ilr isterneye yonel

tebilmelidir. Bu itibarla bir yandan tarih, tabiat, gline~, 

deniz, folklor gibi turistik cazibe unsurlari i~lenirken 

(potansiyel) turistin seyahate katilrnasina etki eden ya9, 

cinsiyet, egitirn dlizeyi ve sosyal durum gibi sosyolojik 

faktorlerde gozonlinde bulundurulrnalidir. 

Reklarn faaliyetlerinin yilrlitlilrnesi s1ras1nda reklarn 

etkinliginin saglanmas1n1n bir ba~ka yolu, turizm pazarla

masinda toptanc1l1k gorevini yapan tur operatorlerinin 

~ikard1klar1 silrekli yayinlara reklarn verilmesidir. Ozel

likle bu tilr reklam etkindir. Zira eskiden beri belirli 

tur operatorliniln belirli parakendecide satilan ilrilniln di

digerleriyle beraber satin almaya al19m19 olan tilketicinin 

en kolay etkilenmesi ancak bu yolla elde edilebilir. 
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Reklam gal1~malar1na ayrilan bu miktarin artmasi 

igin Killtilr ve Turizm Bakanl1g1 ile Seyahat Acentalar1n1n 

elele vererek, ortak bir reklam biltgesi meydana getirme

leri, bu biltgeyi yilksek trajli basin organlarinda g1kar

t1lacak kollektif reklamlarda kullanmalari ve bu organlar

da Tilrkiye ile ilgili makaleler yay1nlat1lmas1n1 saptama

lari gereklidir. 

Turizm igin kollektif reklam vazge~ilmez bir rek

lam faaliyetidir. Cilnkli, boylece daha etkin olunmasi mlim

klindlir. Birimler daha az maliyetle daha fazla ki9i ve yer

lere ula9arak daha iyi bir reklam yapmalari soz konusudur. 

Bu reklamin en etkili bir yonden yap1lmas1 da devletin 

bunu ylirliterek lilkeyi tan1tmas1d1r. Az geli9mi9 ya da ge

li9mekte olan bir lilkede bliylik fonlar ayr1lmas1n1 gerek

tiren boyle giri~imlerin devlet gliclinlin katk1s1 olmadan 

yap1lmas1 imkansiz denecek kadar zordur. 
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