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G ! R ! Ş : 

Türk Ekonomisinde ve ekonomik kalkınmanın devamında 

en önemli sorunlardan birinin üretimin kesintisiz devam et

mesini sağlamak ve böyle;e kıt kaynakların stok birikimlerin

de atıl durumda yoğunlaşmasına meydan vermemek olduğu dik

kate alındığında reklamın ekonomik gelişmede vazgeçilmez 

düzenleyici fonksiyonunun ne derece önemli olduğu görülmek

tedir. 

Gerçekten de büyük işletmeler uluslararası piyasa

larda sahip oldukları rekabet gücü ve kuramsal statüleri 

ile vergi gelirlerini arttırmak suretiyle reklamı ekonomik 

gelişme için finansman kaynağı yaratıcı bir fonksiyon ola

rak görmektedirler. Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin ön

celikle yatırımlardaki artışa ve yeterli ve güvenilir fi

nansman kaynaklarının sağlanmasına bağlı olduğu dikkate 

alındığında, reklamın bu durumda da kitlesel üretim, Yük

sek rantabilite ve yüksek vergi gelirleri yaratan fonksi

yonu ile ekonomik gelişmenin gerçekleşmesine etki eden önem

li bir fonksiyon olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda Türk Ekonomisinin ekonomik istikrar 

programının uygulanmasından bu yana iç talep yetersizliği 

ile karşı karşıya bulunduğu dikkate alındığında, reklamın 

talep genişletici fonksiyonu ile piyasalarda dinamizim ya

ratma bakımından büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır. özel

likle 24 Ocak kararlarından sonra talep durgunluğu şokuna 

uğrayan firmalar verimlilik artışlarını ve karlarını daha 

üst düzeye çıkarmak amacı ile tüketici isteklerine uygun 

üretimi, kaliteyi ve fiyat öngören dinamik bir pazarlama 

felsefesi içerisinde, bir yandan ürün çeşitlendirmesine gi

derken, öte yandan eski müşterilerini korumak ve potansiyel 

tüketicileri çekmek için satışları etkileyen önemli faktör-
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lerden birisi olan reklama başvurmak zorunda kalmışlar

dır. 

Bu açıklamalar çerçevesinde konuya açıklık getir

mek amacıyla reklamcılık sektörünün ekonomi üzerindeki 

etkisi araştırılmış ve özellikle reklamcılık sektörünün 

gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunan televizyonun bir 

reklam medyası olarak incelenmesinde yarar görülmüştür ve 

bu amaçla; 

Birinci bölümde; Konu ile ilgili genel bilgiler 

verildikten sonra reklamcılık alanında kullanılan reklam 

medyalarının gerek Türkiye, gerekse Avrupa ülkeleri acı

sından durumu incelenmiştir. 

!kinci bölümde; Reklamın genel olarak Türk ekono

misindeki ve gelişmesindeki rolü belirlenmiş ve reklam

cılık sektörünün ekonomideki önemini gösteren kriterlerin 

incelenmesinde yarar görülerek reklam harcamalarının GSMH'

daki payı ve kişi başına düşen reklam harcaması bulunmuş

tur. Bunun yanında reklamın ekonomik verimlilik üzerindeki 

etkisini araştırmak amacıyla hem ş:trket bazında, hem de 

Türkiye genelinde bir araştırma yapılmış ve ayrıca yerli 

ve yabancı reklam ajanslarının ekonomik verimlilik üzerin

deki etkileri araştırılmıştır. 

üçüncü bölümse ise; Bir reklam medyası olarak tele

vizyonun reklamcılık sektöründeki yeri belirlenmiş ve bu 

amaçla ilk olarak televizyon teşkilatı ile ilgili bilgiler 

verildikten sonra televizyon kanallarının gelir, süre ve 

yayın ücreti bakımından kuşaklar itibariyle karşılaştırma

sı yapılmıştır. Daha sonra bir reklam medyası olarak tele

vizyonur.. Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki durumu saptanmış 

-
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ve televizyon reklamlarının ekonomideki önemini gösteren 

kiriterler incelenmiştir. Bunun yanında televizyon reklam

larının ekonomik verimlilik üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla Türkiye genelinde bir araştırma yapılmış ve gele

cek yıllardaki televizyon reklam gelirlerinin toplam rek

lam harcamaları içindeki payını belirlemek amacıyla da 

gelecek tahmini yapılmıştır. 



BİRİNCİ BÖLUM 

I- KONU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

A- REKLAM ve REKLAMCILI~IN TANIMI 

Gerçekte, reklamcılık gibi uygulama alanı son derece 

yaygın olan, birbirinden farklı tekniklerden ve araçlardan 

yararlanan bir faaliyetin herkesi tatmin eden bir tanımını 

yapmak son derece güçtür. Ancak reklamcılık ve reklam kav

ramlarının hangi anlamda kullanıldını açıklamak; araştır

manın kapsamını belirtmek ve' benzer faaliyetlerden ayırt 

etmek amacı ile bu kavramlara açıklık getirmek uygun gö

rulmuştur. 

Reklam veya reklamcılık; bir işletme veya işletme

ler grubu yada bir kuruluş veya kişinin mal, hizmet ve 

fikirlerine bir bedel karşılığında dikkati çekmek ve ikna 

etmek amacıyla eski müşteri veya taraftarları tutmaya, ye

ni müşteri veya taraftarlar kazanmaya yönelik olarak toplu 

$ekilde kullanılan tekniklerin biltilnUdttr(l). 

özellikle günümüzde tekniğin büyük bir hızla değiş

mesi ve imalatın artması sonucu arz edilen malların sur

prodiksiyon hale gelmemesi için teşebbüs sahiplerinin rek

lamcılıkla uğraşması zorunlu hale gelmiştir. Şu halde bir 

malın imalatından onun tüketici tarafından yok edilmesine 

kadar geçen zaman zarfında teşebbüs sahibinin yapacağı en 

etkili işlerden biri de reklamdır. 

(1) Mehmet Oluc, Pazarlama İlkeleri ve Türkiye'de Uygulamaları (İkinci 
Baskı), İ.tl.İktisat Fakültesi Yayını İstanbul, 1970 
Hasan Olalı, Turizm ve Dış Tanıtım, İş Bankası Yayını Ankara 1983 
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- Reklam doğrudan doğruya satmaktan çok, hitap et

tiği kitleyi satın almaya hazırlayan ve satın alma fiili

ne sevkeden bir araçtır. 

- Reklam, umulan bir fayda için dikkati çekmektir. 

- Reklam Ticari, Zirai ve Mali kurumlar tarafından 

mal ve hizmetleri özellikleri ile tanıtarak alıcı sayısı

nı çoğaltmaya yarayan bir mekanizmadır. 

- Reklam, istek yaratma sanatıdır. 

- Reklam, halkı haberdar etmek demektirC 2 >. 

Reklamın öncelikle en önemli amacı, iyice belirlen

miş bir kitle nezninde, belli bir oranda ve verilmiş bir 

zaman süresi içinde ulaşmak ve gerçekleştirmek istediği 

iletişim ve etkileşim girişimidir. Çünkü reklam pazarlana

cak mal ve hizmet ile hedef kişi veya kişiler arasında 

iletişim kuran bir tekniktir( 3 ). Yani reklam bir hizmetin, 

bir yerin yada bir malın özelliklerini, yararını ve ilgi 

çekici yanlarını halka duyurmak ve anlatmak i·çir. kullanı

lan bir araçtır. 

Reklamcılık ise; ticari, endüstriyel vb. bir kuru

luşu tanıtmak veya herhangi bir malın satışını arttırmak 

amacıyla kullanılan çeşitli yolların genel adıdır. 

Reklamcılığın iktisadi görevi; ilgi uyandırarak ve 

istek yaratarak talebi teşvik etmektir. Yani reklamcılığın 

başlıca fonksiyonu bir malı iyice tanıtarak bunun halk ta

rafından istenmesini ve aranmasını sağlamaktır. Bu sebeble 

de bir fikri yaymaya çalışan propogandadan ayrılır. 

(2) A.Erdal Yılmaz, Reklamcılık Satış Organizasyonu, Nisan 1973, s. 13 

(3) Doğan Yaşar Ayhan, Carl-Duisberg Kurumu- Alman Kültür Merkezi. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı İşbirliği ile düzenlenen "Türk Turizmi
nin Pazarlama Sorunları" Seminerinde sunulan "Turizm Pazarlamasında 
Satış ve satış arttırıcı teknikler" Teksir, Bodrum, 1980, s. 15 
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Bunun yanında reklamcılığın temel ilkelerinden bi

ri de reklamın yaratıcı olmasıdır. Çünkü zamanla kişile

rin düşünce tarzlarının ve isteklerinin değişmesi, yeni 

tüketim tabakalarının ortaya çıkması, üretilen malların 

değişmesi ve çeşitlenmesi günümüzde reklamın yaratıcı ol

masını zorunlu hale getirmiştir. 

Aynı zamanda reklam, yaratıcı olmasının yanında, 

istatistiki bilgilerden yararlanan, ticari ve ekonomik 

bilimlere de dayanan insanla ~lgili bir bilim dalı oldu

ğundan isteklerini tanımaya çalıştığı halkın zaaflarını, 

durumlarını, davranışlarını, düşüncelerini ve amaçlarını 

incelemeye çalışır. 

B- REKLAMCILI~IN TUR.KİYE VE DUNYADAKİ GELİŞİM! 

Uygarlığın ilk başladığı ve insanların ihtiyaçla

rının nispeten az olduğu yıllarda bile insanlar ticari 

bakımdan satacakları malların niteliklerini ve üstünlük

lerini kendileri bizzat anlatmak suretiyle müşteri cel

bine çalışmışlar ve böylece ~~k~amın ilk şekli olan söz

lü reklam ortaya çıkmıştır. Eski Yunanistan'daki sokak 

çığırtkanlarının sığır, koyun ve esir satarken mallarını 

dokunakl .ı duyuru şiirleri ile övmeleri, Eski Mısır' da da 

tüccarların taş üzerine yazı ve resim oyarak reklam lev

haları hazırlamaları ile sözlü reklama örnek olarak gös

terilebilir. Bu devirde reklamın en önemli unsurlarından 

biri olan tekrarlama ve halkı ikna etme yolu göze çarp

maktadır. 

Ortaçağda ise okuma-yazma bilenlerin sayılarının 

çoğalması sözlü reklamın ve tabelaların yerine yazılı 

reklam ve ilanların almasını sağlamıştır. özellikle XV. 
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yüzyılda matbaanın icadı ve basın tekniğinin gelişti

rilmesi, reklamcılıkta yepyeni bir çığır açmış ve bu 

yüzyıl reklamcılıkta bir devrin başlangıcı olmuştur. 

Ticari reklamcılıksa gerçek anlamda XVII. yüz

yılda gazete sayısının çoğalması, kitap baskısının ge

lişmesi ve halkın kültür seviyesinin yükselmesi ile 

ortaya çıkmıştır. İlk gazete reklamı F.Prebrey'e göre, 

bir kitabın yayımlanmasıyla ilgili olarak 1625 yılında 

yapılmış ve aynı zamanda günümüzde kullanılan gazete 

reklamları ilkeleri de, Amerikan reklamcılığının kuru

cusu sayılan Benjamin Franklin tarafından kendi yayım

ladığı gazetesinde geliştirilmiştir (1729'dan sonra) (4). 

Bugünkü anlamda gazete reklamları ise XIX. ve XX. yüz

yıl başlarında ortaya çıkmış ve reklamcılık, 1920 yıl

larında radyo'nun, 1950 yıllarında da televizyonun yay

gınlaşmasıyla giderek çanlanmıştır. 

Türkiye'de resmi ve yarı resmi ilanlar sayılmaz

sa, ilk gazete reklamları 1840 yıllarında (ceride-i Ha

vadis) , 1860 yıllarında (Tercüman-ı Ahval) gazetelerin

de ve 1891 yılında da (Servet-i Fünun) dergisinde ya

yımlanmıştır. Bu reklamlarda ev, arsa, kitap ve özel

likle Avrupa'dan ithal edilen kimi tüketim eşyalarının 

duyuruları yapılmış ve 1938 yılından sonra gazete satış

larının artması ile reklamcılık daha da canlılık kazan

dırmıştır. 

İlk radyo reklamlarının yayını ise 1951 yılında 

başlamış ve 1962 yılında da çıkarılan bir kararnameyle 

devlet radyolarında şirketlerin hazırladığı reklam prog

ramlarının yayımı için özel reklam kuşakları ayrılmış

tır. İlk televizyon reklamlarının yayırnıda 1972 yılında 

(4) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 59, Reklamcılık Eki, 25 Kasım 
1985, s. 4 
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gerçekleştirilmiş ve özellikle televizyonun yepyeni ve 

çok kuvvetli bir medya olarak yayın hayatına girmesi 

reklamcılığın devadımlarla ilerleyerek bugünkü düzeyine 

erişmesinde en büyük etken olmuştur. Bu yıllarda rekla

mın gelişmesindeki en önemli etkenlerden biriside küçük 

tüketim mallarında görülen artışlardır. Bir yandan mal

ların çeşitlenmesi, diğer yandan ürün farklılaştırılma

sına gidilmesi satış miktarının arttırılmasında reklamın 

bir silah olarak kullanılmasına yol açmıştır(S). 

Reklamın, iktisadi yaşamın vazgeçilmez bir parça

sı durumuna gelişi ise çok partili yönetimle başlayan 

ekonomide (1950) liberal siyasetin etkilerinin yaygın

laşmasından sonra görülmüştür. özellikle bankacılık sek

törünün gelişmesi ve yerli ve yabancı mallar arasında 

rekabetin kendini gösterdiği bir piyasanın meydana geli

şiyle reklam harcamaları artmış ve buna paralel olarak 

artan ihtiyaca cevap veren reklam ajansları kurulmuştur. 

XX. yüzyılda reklam tamamen günlük hayatımıza 

girmiş ve reklam bu yüzyılda üreten ile tüketeni birbi

rine yaklaştıran en değe~li araç olmuştur. 

C- REKLAMIN FONKSİYONLARI VE ETKİLERİ 

Reklamın başlıca fonksiyonları ve etkilerini şöy

le sıralayabiliriz. 

I. Satışları Arttırması: Reklam muhtelif satın

alma güdülerine hitap ederek muayyen bir mala karşı ta

lebi yükseltebilir ve bu suretle o malın satışının art

masında etkili olabilir. Buda reklamın en önemli amaç

larından biridir. 

(5) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 
Kasım 1988, s. 18 
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II. Bir Mal, Marka veya hizmete olan talebin elasti

kiyetini azaltarak marka bağlılığı yaratması: Reklam kısa 

dönemde talep elastikiyetini azaltarak, marka bağlılığı ya

ratmayı amaç edinebilir. Ancak uzun dönemde reklamın talep 

elastikiyetini azaltarak marka bağlılığı yaratması şüpheli

dir. 

III. Yeni bir ürünün arzında, varolrnayan bir pazar 

yaratması: Reklam etkili mesajlarla tüketici kitle üzerinde 

önemli bir ihtiyaç yaratarak piyasaya yeni çıkan bir ürüne 

pazar yaratabilir. 

IV. Varolan Pazarın gen'işletilmesi: Reklam varolan 

pazarın genişletilmesinde iki yönde etkili olabilir. Bun

lardan birincisi dikey genişleme, ikincisi ise yatay ge

nişlemedir ( 6). 

a) Dikey genişlemede Müşteri durumunda olan tüketi

cilerin malı daha çok kullanmaları temin edile

bilir. 

b) Yatay genişlemede ise henüz müşteri durumunda 

olmayan kişilerin·üı1::ıtilen maldan satın almaya 

başlamaları sağlanabilir. özellikle rekabetin 

çok olduğu ve malların birbirinden soyutlana

madığı piyasalarda, pazar payının genişletime

sinde reklamın etkisi oldukça fazladır. 

v. Uretim Maliyetlerini düşürmesi: Reklam yapan 

firma kesif bir reklam faaliyeti sayesinde piyasayı ge

nişletmek suretiyle, yeni mamule karşı yaygın bir talep 

meydana getirebilir. Ve böylece reklam, mamul birimi ba

şına düşen dolaylı giderleri azaltmak suretiyle firmanın 

optimum kapasitede çalışmasını imkan dahiline soktuğundan 

toplam birim maliyeti düşürebilir. 

(6) C.R.Haas, Pratique de la publicite, Paris, Dunod 1970, s. 41 
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VI. Nüfus başına tüketimi arttırması: Reklam üreti

len malların kullanılış şekil ve imkanlarını göstererek 

daha önce dar bir kesim tarafından tüketilen malları, her

kesin ihtiyaç duyabileceği mallar haline getirerek tüketi

mi arttırabilir. Ve böylece reklam bu malların büyük mik

tarda ve ucuz istihsalini mümkün kılarak, hayat standar

dınında yükselmesine yol a~abilmektedir. 

VII. Uretim ve tüketimin uyarlanması: Uretim veya 

tüketimin mevsimlik dalgalanmalar gösterdiği şeksörlerde, 

reklam üretim ile tüketimi uyarlayıcı fonksiyonu ile ta

lepte istikrar sağlayarak mevsimlik dalgalanmaları berte

raf edebilir. Bunun yanında r~klarn sayesinde tüketimin 

düşüş gösterdiği dönemlerde aşırı stoklama durumu önlene

bilir. Ve bir malın kullanılış zamanı ve adetleri değişti

rilerek her mevsimde talep aynı seviyede tutulmaya çalışı

labilir. 

VIII. Malın kalitesini geliştirmesi: Reklam üreti

len malın kalitesinin geliştirilmesini ve iyi bir düzeyde 

tutulmasını sağlayabilir. Çünkü rekabetin yoğun olduğu pi

yasalarda, tüket:i .... ..:..ler reklamı yapılan malın kalitesinden 

memnun kalmazlarsa o malı almaktan vazgeçebilirler bu yüz

den de üretici reklamını yaptığı malın kalitesini gelişti

rerek iyi bir düzeyde tutmak zorundadır. 

D- REKLAMIN SINIFLANDIRILMASI 

Reklamlar çeşitli bakımlardan sınıflandırılabilir

ler. Reklam içeriği bakımından, genel reklam ve özel rek

lam; hedef alınan gruplar bakımından, tüketicilere yöne

lik reklam ve aracılara yönelik reklam; Coğrafi bakımdan, 

bölgesel reklam ve ulusal reklam; ve nihayet zaman içinde

ki etkisi bakımından da mamul reklamı ve kuramsal reklam 

olarak sınıflandırılabilir. 
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a) Reklamın İçeriği Bakımından Sınıflandırılması: 

Genel Reklam: Bu tür reklamlar belli bir mal ti

pinin veya çeşidinin talebini arttırmak amacıyla yapılır. 

örneğin: Ayakabı, Şarap, vb. reklamlar. 

özel Reklam: Bu tür reklamlar belli bir malın 

belli bir markasının satışlarını arttırmayı amaç edinir. 

örneğin: Ece makarnaları, Doluca şarapları gibi. 

b) Reklamın Hedef Alınan Gruplar İtibariyle Sınıf

landırılması: 

Aracılara Yönelik Reklam: Bu tür reklamın amacı 

reklam yapan firmanın mallarını satmak amacıyla satın alan 

toptancıları, parekendecileri ve di~er aracıları o malı 

satın almaya teşvik etmektedir. 

Tüketicilere Yönelik Reklam: Bu tür reklamlarda,ı 

reklam çabaları kendi şahsi, ailesi ve ev halkı için satın 

almada bulunacak kişilere yöneltilmiştir. 

c) Reklamın Coğrafi Bakımdan Sınıflandırılması: 

Bölgesel Reklam: Bu tür reklamlar genellikle, sa

dece bir bölgede veya şehirde ve o bölge veya şehrin tica

ri sahalarında yapılan reklamlardır. 

Ulusal Reklamlar: Bu tür reklamlar birden fazla 

pazarda mümessiller vasıtasıyla satış yapan toptancıların, 

hizmet organizasyonlarının ve fabrikatörlerin yaptığı rek

lamlardır. Ulusal hudutlar dahilinde dağıtımı yapılan dergi 

ve gazetelerde yayımlanan reklamlar ile ulusal hudutlar da

hilinde heryerden işitilip ve/veya görülebilen radyo ve te

levizyon reklamlarının yayınıda bu gruba girer. 
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d} Reklamın Zaman !çindeki Etkisi Bakımından 

Sınıflandırılması: 

Mamul Reklamı: Çok kullanılan bu reklam belli mar

kaların veya belli malların satışını arttırmak amacı ile ya

pılır. 

Kurumsal Reklam: Bu tür reklamlarda malın reklamı

nı yapmak yerine firma veya müessese hakkında iyi bir düşün

cenin doğmasına çalışılır. Aslında bu tür reklamlar başarılı 

yapılırsa uzun dönemde satışları arttırma~ı beklenebilir( 7). 

II. REKLAM ARAÇLARININ SEÇİMİ 

Reklamda araç seçimi iki aşamalı bir işlemdir; birin

ci aşamada reklam aracının tipi veya tiplerinin seçimi (Ga

zete, radyo, televizyon, posta vb.), ikinci aşamada ise özel 

reklam araçlarının seçimi sözkonusudur. (Hürriyet gazetesi, 

Hayat mecmuası vb.) 

Bunun yanında reklamcı reklam aracını seçerken bir

yandan reklam araçlarının etkinliğini bir yandan da bu· rek

lam araçlarının maliyetini gözönünde bulundurmak zorunda

dır. Ve bu suretle reklamcı reklam aracının etkinliği ile 

reklam aracının maliyetini şu faktörlere göre tayin eder. 

A. REKLAM ARAÇLARININ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

1. faktör: Reklam aracının hitap ettiği tüketicile

rin sayısı: Reklam aracının etkinliğini gösteren en önemli 

faktörlerden biri o reklam aracına muhatap olan tüketicile

rin sayısıdır. Reklamcı için reklam aracına muhatap olan 

kişiler, reklamı yapılan mal, hizmet veya markanın ya alı-

(7) A.W.Frey, The Advertising Management Function op.cit., ch.l, sf.21 



-13-

cıları ya muhtemel alıcıları veya alıcıları yada muhtemel 

alıcıları etkileyen kişilerdir. Ancak reklam aracına muha

tap olan kişilerin sayısını tespit ettikten sonra bunlar

dan kaç tanesinin gerçekten reklam mesajına dikkat ettiği 

ve dikkat eden kişilerin kaçının reklam mesajını anladığı 

ve mesajı anlayan ve inanan tüketicilerin kaçının o malı, 

hizmeti veya markayı bizzat satın almak için etkilendiğini 

tespit etmek gerekir. 

2. faktör: Reklam aracının hitap ettiği tüketicile

rin bileşimi: Sadece reklam aracına muhatap olanların sa

yısını bilmek fazla birşey ifade etmez, aynı zamanda bu 

miktarın ne kadarının reklamı .yapılan mal hizmet veya mar

kaya alıcı olabileceğinide bilmek gerekir. Bunun içinde 

reklam aracına muhatap olanların bileşiminin bilinmesinde 

yarar vardır. Reklama muhatap olanların cinsiyet yaş ve 

coğrafi dağılımlarının bilinmesi, reklam aracı seçiminde 

çok faydalı olmakla beraber, reklamcı için önemli olan di

ğer bir hususda reklama muhatap olanların gelir, kültür ve 

bilgi seviyesinin bilinmesidir. Bunun içinde reklamcı rek

lam aracını seçerken bu gibi faktörleride gözönünde bulun

durmak zorundadır. 

3. faktör: Reklam araçlarının maliyeti: Reklamcı 

reklam aracını seçerken reklam aracına muhatap olanların 

sayısı ve bileşimi gibi sadece o reklam aracının etkinli

ğini gösteren faktörlere göre hareket etmez. Bu faktörle

rin yanında reklam araçlarının işletmeye yükleyeceği mas

rafları da gözönünde bulundurmak zorundadır. Reklamcının 

radyo ve televizyonda satın aldığı zamana, yazılı yayın ve 

aşiflerde ise satın aldığı yere ödediği meblağlar o reklam 

aracınınmaliyetini oluşturur ve reklamcı da bu reklam araç

larından maliyeti daha düşük ve etkisi en fazla olan her

hangi bir reklam aracını seçmeye çalışır. 
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Teorik olarak ise reklam araçlarının seçiminde, araç

ların marjinal etkinlikleri esas alınır. Başka bir deyişle 

reklam aracı seçiminde araçların marjinal maliyetleri ile 

marjinal hasılatları gözönünde tutulur(S), ve marjinal ma

liyetin marjinal hasılata eşit olduğu noktaya kadar reklam 

harcaması yapılır. Bu noktadan sonra seçilmiş herhangi bir 

reklam aracının satışlar üzerindeki etkisi daha azdır. Çünkü 

herhangi bir reklam aracı ne kadar çok kullanılırsa kulla

nılsın satışların bir doyum noktası olduğundan, satışlar an

cak belli bir noktaya kadar artış gösterir ve bu noktadan 

sonra reklam harcaması ne kadar arttırılırsa arttırılsın sa

tışlarda bir artış meydana gelmez. Bu da bize reklam araçla

rının kullanımında azalan verim konunun geçerli olduğunu 

göstermektedir. Reklamcı bu faktörleride gözönüne alarak 

reklam aracını seçerken diğer reklam araçlarına nazaran en 

az maliyetle, en prodüktif reklam yayını yapan reklam aracı

nı seçmeye çalışır. 

B- REKLAM ARAÇLARININ SEÇİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

Reklam aL~~larının seçiminde kullanılan çeşitli yön

temlerden bazıları şunlardır. 

a) Doğrusal Programlama: Doğrusal programlama, etki

li reklam mesajını izleyenlerin sayısının maksimuma çıkarıl

masını sağlayacak medya karmasının bulunmasında kullanılan 

çeşitli yöntemlerden biridir. Ancak doğrusal programlamada 

her reklam vasıtasına muhatap olanları mukayeseli olarak 

gösterecek veriler mevcut değildir. 

(8) S.J.Show and C.F.Gittinger, Can we Compane Media Effectiveness?, 
Marketing in Business Management içinde, Macmillan ca., New York, 
1964, sf. 371 



-15-

b) Parametrik Programlama veya Duyarlılık Analizi: 

Parametrik programlama veya duyarlılık analizi esas olarak 

bir doğrusal programlama modelinin parametrelerindeki de

ğişmelerin optimum çözüm üzerindeki etkilerini inceler. 

Böylece probleme esneklik kazandırır ve bunun sonucu ola

rak yönetici kararlarını daha az riskli ve daha ekonomik 

hale getirir( 9). 

c) Artış Analizi: Artış .analizi adı verilen bu tek

nik, her dergi için marjinal maliyet etkinliğini belirler 

ve bir derginin marjinal maliyet etkinliği, etkinliği ölçen 

tartılı bir sayının o derginin bir nüshasının maliyetine 

bölünmesi ile elde edilir. Bu. teknik, uygulama açısından 

basitliği nedeniyle son derece çekicidir ve ayrıca birden 

fazla görülmeyide analize kattığından basit doğrusal prog

ramlama modelinden daha üstündür. 

d) Simulasyon: Simülasyon modelinin amacı ise, her 

reklam aracına ilişkin planda, mesajın izlenebilme değerini 

tahmin etmektedir .. · Ve simulasyon daha çok alternatif reklam 

araçlarının kombinezonlarını test etmede kullanılır. Ancak 

hem geliştirilmesi, hemde zaman masrafı bakımından oldukça 

pahalı bir yöntem olduğundan genellikle diğer tahmin yöntem

leri ile çözülemeyen problemlere uygulanır. 

III. REKLAM ALANINDA KULLANILAN MEDYALAR 

Reklam alanında kullanılan medyalar basın (gazete ve 

dergiler), radyo, televizyon, sinema ve afişlerden meydana 

gelmektedir. 

(9) B. Bierman, C.P. Bonini, W.H.Hausman, Quantitative Analysis for 
Business Decisions, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illınois, 
1971, sf. 337 

• 
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Son yıllarda bu reklam medyalarından televizyonun 

diğer medyalara karşı olan üstünlüğü giderek artarken, si

nema ve videonun etkinliği gün geçtikçe azalmaktadır. Gra

fik l'den de görüleceği üzere televizyon en çok izlenen 

medyalar arasında yer almakta, bunu basın ve radyo medyala

rı izlemektedir. 

GRAFİK l 

TURKİYE'DE MEDYA İZLEME ORANI (%) 

{1987-1989} 
5tn ---------·--------· 

.fO'\ 
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TV GAZETE A DE..RGi HNRGi RADYO SINL\fA ViDEO 

% % % % % % % 

1987 66.3 32.9 3.2 "6.4 45.9 6.6 14.5 
1988 66.8 28.9 3.5 6.5 45.7 6.2 17.7 
1989 70.3 26.8 2.7 4.9 39.5 5.3 15.2 

1989 yılında bir önceki yıla göre sadece televizyon med

yasını izleyenlerin oranında %3,S'lik bir artış meydana 

gelmiş, buna karşın diğer medyaların izlenme oranlarında 

[s:sJ 

taZJ 

ltı68 

~ 
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azalmalar kaydedilmiştir. Basında aylık dergilerde %0,8'lik, 

haftalık dergilerde %l,6'lık, Gazetelerde de %2,l'lik olmak 

üzere toplam %4,S'lik , radyoda ise %6,2'lik, sinema ve vi

deoda da %0,9'luk ve %2,l'lik azalışlar kaydedilmiştir. 

Herbir medyanın kendine göre özellikleri olduğundan, 

medyaların teker teker incelenmesinde yarar görülmüştür. 

A. BASIN 

Basın ortamları mesajlarin hedef kitlelere yazı, fo

toğraf, grafik ve benzeri görsel unsurlarla ulaştırıldığı 

ortamlardır ve basın ortamlar~ genel olarak gazete ve dergi 

olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunun yanında basın esas ola

rak doğrudan doğruya kişiye yönelik bir reklam medyasıdır(lO). 

Türkiye'de de artık bir reklam mesajının istenilen 

hedefe ulaşabilmesi için, tiraj reklamları ya da reklam ta

rifelerinden çok reklam medyasının taşıdığı niteliksel un

surlar önem kazanmaya başlamıştır. Niteliksel değerler de

nincede ilk akla gelen reklam ortamlarının kalıcılığı ve 

inandırıcılığıdır ve kalıcılık ise sabah veya akşam izlenen, 

hatta bazen de biriktirilebilme özelliği dolayısıyle bası

na özgürdür. 

Basın unsuru aynı zamanda uzun süre elde kalma özel

liğine de sahip olduğundan mesajın bir kereden fazla ile

tilmesini sağlamakta ve bu özelliği dolayısıylede reklam ve

renler açısından önemli bir niteliğe sahip olmaktadır. 

(10) Martin V. Marshau ve Neil, H.Borden, Advertising Management, Text 
and cases (Richard D.Irwinhe, İllinois 1959) Çeviri reklam ortamla
rı planlaması, Dr. İlhan tinlü Eskişehir 1986 Açık Öğretim Fakültesi 
yayınları Na: 64, s. 22 
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1- BASININ BİR REKLAM MEDYASI OLARAK TURKİYE'DEKİ 

DURUMU 

Bir reklam taşıyıcısı olan basın medyası 1983 yı

lından bu yana, ilk defa toplam reklam harcamaların yarı

dan fazlasını elde etmiş ve bunun sınırlı tarife artışla

rı ve büyük bir alan (sü/cm} kullanımı ile başarmıştır. 

Tablo 1) özellikle 1988 yılında basındaki alan kullanımı

nın bir önceki yıla göre yaklaşık 3, 1989 yılında da bir 

önceki yıla göre 2 katı artmış olması bunun bir gösterge-

sini oluşturmaktadır. 

TABLO 1 

YILLAR İTİBARİYLE 

REKLAM HARCAMALARININ MEDYALARA GÖRE DA~ILIMI 
(%) 

Yıllar TV BASIN RADYO D!~ER* 

1980 34,2 51,0 3,4 11,4 

1981 38,5 50,7 3,7 7,1 

1982 35,8 52,l 4,2 7,9 

1983 30,5 55,7 5,1 8,7 

1984 39,9 48,2 4,1 7,8 

1985 52,5 37,5 3,1 6,9 

1986 58,6 33,2 2,5 5,7 

1987 64,5 30,0 1,7 3,8 

1988** 49,7 49,0 1,3 N/A 

1989 48,4 50,8 0,8 N/A 

* Diğer reklam harcamaları billboord, promasyon malzemeleri baskı, 
el ilanı gibi reklam etkinliklerini içermektedir. 

** 1988 ve 1989 rakamları 'diğer' kalemini gözetmemektedir. 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Şubat 
1990, İstanbul, sf. 16 

(11) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Şubat 
1990, sf. 18 



-19-

Tablo l'de de görüldüğü gibi 1980 yılında basının 

toplam reklam harcamalarından aldığı pay %51 iken bu oran 

giderek artarak 1983 yılında %55,7'ye varmıştır. Ancak bu 

yıldan sınra televizyonun da renkli yayına geçmesiyle ba

sının toplam reklam harcamalarından aldığı pay 1988 yılına 

kadar giderek azalmış ve 1988 yılında basının payı bir ön

ceki yıla göre %19'luk bir artış göstererek %49'a, 1989 

yılında da %1,8'lik bir artış göstererek %50,8'e çıkmıştır. 

Gelir açısından bakıldığında ise 1980 yılından bu 

yana (cari fiyatlarla) basın sektörü reklam gelirlerinin 

sürekli artış gösterdiği ve özellikle bu artışın son yıl

larda daha fazla olduğu görülmektedir (Tablo 2}. 

TABLO 2 

YILLAR İTİBARİYLE BASIN SEKTÖRUNDEK! REKLAM GELİRLERİ 

(Milyon TL) 

Cari 1968 Sabit Yıllık 
Yıllar Fiyatlarla fiyatlarıyla 

fiyatlarla Değişme 
Endeks Oranı(%) 

1980 4.029 1904-, 78 100 

1981 9.886 3485,45 182,98 82,98 

1982 13.806 3820,59 200,57 9,61 

1983 16.061 3470,01 182,17 (-) 9,18 

1984 21.494 3171,14 166,48 (-) 8,62 

1985 28.606 2977,95 156,34 (-) 6,10 

1986 36.376 2969,05 155,87 (-) 0,3 

1987 51.652 3026,86 158,90 1,94 

1988 149.900 5462,11 286,75 80,45 

1989* 271.200 5989,21 314,43 9,65 

* Tahmini 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Şubat 
1990 sf. 16 ve 18'den yararlanılarak düzenlenmiştir. 
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Basın sektöründeki reklam gelirlerini son yıllar 

itibariyle incelersek; 1987 yılında 51 milyar 652 milyon 

TL'sı olan reklam gelirlerinin, 1988 yılında yaklaşık 3 

katı artarak 149 milyar 900 milyon TL'sına ulaşmış oldu

ğunu görürüz. Ancak 1988 yılında basındaki alan kullanı

mında yaklaşık 3 katı artarak 3.970.416 cm 2 olmuştur. 

(Tablo 3) ve bu da 1988 yılı basın sektörü reklam gelir

lerindeki artışın önemli sebeplerinden biridir. 1989 yı

lında ise basın reklam gelirleri 271 milyar 200 milyon· 

TL'sına ulaşmış ve basındaki .alan kullanımıda reel olarak 

%93'lük bir artışla 7.66.542 cm 2 olmuştur 

1989 yılında cari fiyatlarla basın reklam gelirle

ri %8l'e yakın bir büyüme göstermiştir. Ancak aynı yılda 

reel fiyatlarla basın reklam gelirlerindeki bu büyüme ora

nı %9,6'dır. Tablo 2'den de görüldüğü gibi 1983 yılından 

1987 yılına kadar basın reklam gelirlerinde reel bir azal

ma meydana getirmiştir. Çünkü bu yıllarda basın sektörü 

reklam. etkinliğini ve piyasa payını koruyabilmek için rek

lam tarifelerinin indirimine gitmiştir. 1987 .yılından son

ra ise basın reklam gelirleri reel ·olarak artmıştır. Son 

yıllardaki bu artışın s0bebini basın reklamlarındaki olan 

kullanımının artmış olmasına (Tablo 3) ve TV'nin pahalı bir 

medya durumuna gelmesine bağlayabiliriz. 
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TABLO 3 

YILLAR İTİBARİYLE BASIN REKLAMLARINDAKİ ALAN KULLANIMI 

(Sü. /cm) 

Yıllar 
Basın 

(Sü./cm) 

1980 1.224.546 

1981 1.787.837 

1982 2.018.537 

1983 1.563.003 

1984 1.738.190 

1985 1.749.279 

1986 1.661.647 · 

1987 1.875.985 

1988 3.970.446 

1989 7.666.542 

Endeks 

100 

146 

165 

128 

142 

143 

136 

153 

325 

647 

Artış 

Oranı {%) 

46 

13 

-(23) 

11 

0,6 

-(5) 

13 

112 

93 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi Cilt 3, Sayı 3, Şubat 
1990, İstanbul, sf. 18 

Basın reklamlarındaki alan kullanımında 1983 ve 1986 yılla

rında gerek reel olarak gerekse ·cari fiyatlarla bir azalma 

meydana gelmiş ve 1987 yılından sonra basındaki alan kulla

nımı önemli ölçüde artmıştır. Tablo 3'den de görüldüğü gibi 

1987 yılında 1.875.985 cm 2 'lik alan kullanımı gerçekleşti

rilmiş ve bu oran 1988 yılında reel olarak %112'lir bir 

artışla 3.970.446 cm 2 'ye, 1989 yılında da %93'lük bir ar

tışla 7.66.542 cm 2 'ye çıkmıştır. 

Bunun yanında basın sektöründe 1989 yılı itibariyle 

en fazla reklam harcaması yapan sektör bankacılık sektörü 

olmuştur. Ve bankacılık sektörü 1989'un 10 aylık döneminde 

basında 9 milyar 603 milyon TL'lık bir reklam harcaması 

gerçekleştirmiştir. {Tablo 4) 
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TABLO 4 

1989 (Ocak-Eylül) Dönemi İtibariyle 

BASIN SEKTÖRUNDE EN FAZLA REKLAM HARCAMASI YAPAN 

URUN VE HİZMETLER 

(Cari Fiyatlarla-Bin TL) 

URUN/HİZMET 

Emlak Bankası 

Vestel TV/Video 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Ziraat Bankası 

Hürpa 

Marlboro 

·Bedrettin Dalan 

Good Year 

Halk Bankası 

Yapı Kredi 

Oya Dergi 

Beyrnen 

Barclay 

Altınyıldız 

Anap 

Demirkaya İnşaat 

Milli Piyango 

Türkbank 

THY 

Akbank 

Ocak-Ekirn'89 Genel Toplam 

KAYNAK.2 Di.inya Gazetesi, 6 Ekim 1987, sf. 2 

HARCAMA 

2.429.640 

2.191.908 

2.152.988 

2.017.907 

2.012.391 

1.716.927 

1.629.498 

1.473.093 

1.466.461 

1.452.070 

1.406.599 

1.372.432 

1.370.602 

1.320.787 

1.275.362 

1.257.564 

1.255.199 

1.151.630 

1.104.000 

1.086.041 

233.154.865 
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1989'un 10 aylık döneminde basın sektöründe 2 mil

yar 429 milyon TL'lık reklam harcamasıyla Emlak bankası 

ilk sırada yer almış bunu 2 milyar 191 milyon TL'sı ile 

Vestel Video şirketi ve 2 milyar 152 milyon TL'sı ile de 

Başbakanlık toplu konut idaresi izlemiştir diğer ürün ve 

hizmetlerin yapmış oldukları reklam -harcamaları ise Tablo 

4'te gösterilmiştir. 

a- GAZETELER 

Gazetelerin bir reklam medyası olarak diğer reklam 

ortamlarına göre belirli bazı avantajları bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi gazetelerin coğrafi bir elastikiyete 

sahip olmasıdır. Böylece tüketim bölgelerine çabuk ve et

kili ulaşım sağlanabilir, ikinci olarak ise gazetelerin 

direkt ve ekonomik olarak hedef tüketim gruplarına ulaşma

sıdır. Bu durumda da gazeteler her sınıftan insana hitap 

edebilme olanağına sahip olabilir. Bunun yanında gazete

ler satış destekleme (selaspromation) kampanyalarını düzen

leyerek ürün yada kampanyanın hemen sonuca ulaşmasını sağ

layabilir ve böylece de reklam mesajlarının daha iyi an

laşılmasına ve incelenmesine imkan verirler. Aynı zamanda 

ulusal gazetelerin bölgesel baskı yapmaları ve mahalli ga

zetelerin varlıkları, reklamın hedef kitlelere ulaşması 

açısından da büyük kolaylıklar sağlar. 

Niteliksel açıdan bakıldığında ise özellikle fiyatı 

yüksek, üzerinde düşünülerek, araştırılarak satın alınan 

mallarda gazetelerin bilgi verme özelliği önem kazanmakta 

ve haberi ciddi, ayrıntılı bir biçimde verebilen bu medya 

bu tür malların satışında önemli bir işleve sahip olmak

tadır. 

Bugün gazetelerin toplam tirajının 2,5 milyon dola

yında bulunması ve gazeteler kanalıyla 10-11 milyon okuyu-
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cuya ulaşmanın mümkün olması ve bu okuyucu kitlesinin önem

li bir bölümünün gerek gelir, gerekse eğitim düzeyi açısın

dan pekçok ürün katagorisinin potansiyel alıcısı durumunda 

bulunması reklam veren açısından gazetelerin önemi arttır

maktadır (12). 

Son yıllarda basın sektöründe yapılan reklam harcama

larının artması, basın sektörü içinde %86,5 gibi büyük bir 

paya sahip olan gazete reklam gelirlerininde artmasına neden 

olmuş ve gazete reklam gelirleri 1988 yılında 129 milyar 600 

milyon TL iken 1989 yılında %80,6 oranında artarak 234 mil

yar 100 milyon TL'na ulaşmıştır (Tablo 5). Bunun yanında 1989 

yılında gazetedeki alan kullari'ırnında da (sil. /cm) olarak 

%13,9'luk bir artış meydana gelmiştir ki(lJ) buda gelirdeki 

artışın önemli nedenlerinden biridir. Aynı zamanda gazetele

rin toplam reklam harcamaları içindeki payı da 1988 yılında 

%39 iken 1989 yılında %39,2'ye çıkmıştır (Tablo 5). 

1988 

1989 

Artış % 

TABLO 5 

1988-1989 YILI İTİBARİYLE 

GAZETE REKLAM GELİRLERİNİN GELİŞİM! 

(cari f iyQtlarla-milyon ·TL) 

Gazete Basın Gazetelerin Toplam 
Reklam Reklam Basın Sektörü Reklam 
Gelirleri Gelirleri İçindeki Payı Harcamaları 

(%) 

129.600 149.900 86,4 332.146 

234.100 271. 200 86,5 596.100 

80,6 80,9 79,5 

Gazetelerin 
Top.Reklam 
Har.İçindeki 
Pa ı (%) 

39 

39,2 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 2, Sayı 12, Kasım 
1989, sf. 25 1 den yararlanılarak düzenlenmiştir. 

(12) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi Cilt 2, Sayı 7, Haziran 1989, 
sf. 28 

(13) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi Cilt 2, Sayı 12, Kasım 1989, 
sf. 25 
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b- DERGİLER 

Dergilerin belirli konularda ağırlıklı olması reklam 

ortamı olarak dergilere büyük üstünlükler sağlamakta ve rek

lamın hangi dergide, hangi gruba hitap edeceğinin önceden 

bilinmesi, reklamın hedef kitleye ulaşması açısından büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır. Bunun yanında dergilerin okunma 

sürelerininde oldukça uzun ömürlü olması dergide yer alan 

reklamın göze çarpma olasılığını arttırmaktadır. Ancak der

gilerin gazetelere nazaran geniş zaman aralıklarıyla yayın

lanmaları reklam mesajlarının tüketici üzerindeki etkisini 

azaltabilir. 

Gelir açısından bakıldığında dergilerin 1989 yılında 

9834 sayfalık reklam yayınları ile 36 milyar 800. milyon TL 

lık bir reklam geliri elde etmiş oldukları görülür ve buna 

göre dergilerde yayınlanan bir sayfalık reklam için reklam 

veren tarafından yapılan ortalama harcama 3 milyon 762 bin 

TL'sı olmuştur<ı 4 )_ Dergi grupları itibariyle reklam veren

ler tarafından sayfa başına yapılan ortalama harcamalar ise 

Tablo 6'da gösterilmiştir. 

OrtaL~malara göre en pahalı dergiler olan kadın ve moda der.

giler inde bir reklam bedeli, ortalama 6 milyon 240 bin TL'sı 

iken, en ucuz dergiler olan kültür ve sanat dergilerinde bir 

sayfalık reklam bedeli ortalama 1 milyon 351 bin TL'dır. 

Kadın dergilerinde sayı başına düşen reklam miktarı

da diğer tüm dergi gruplarının üzerindedir ve dergilerde 

ortalama olarak bir sayıda 10 sayfa reklam yayınlanırken, 

kadın dergilerinde bu oran 16 sayfa, siyasi ve ekonomik der

gilerde 12 sayfa, gençlik ve müzik dergilerinde 14 sayfa ve 

sayı başına reklam ortalaması en düşük olan sanat-kültür 

dergilerinde de 3-4 sayfa olarak değişmektedir. 

(14) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi Cilt 2, Sayı 12, Kasım 
1989, sf. 25 



1989 YILI İTİBARİYLE DERGİLERİN REKLAM GELİRLERİ 

Dergi Grupları Reklam Gelirleri Sayfa Sayı başına Dergi Ortalama 
(cari fiyatlarla) Yüzde % Düşen Reklam Hare.ama 

milyon TL Adedi adedi Sayısı (cari fiyatlarla) 
Bin-TL. 

KADIN-MODA 14.700 39,9 2356 24 16 12 6.240 

SİY-EKO.HAB. 10.100 27,4 2669 27,1 12 5 3.780 

ERKEK DER. 2.400 6,5 556 5,7 11,5 4 4.300 

GENÇLİK-MUZ1K ı.soo 4,9 678 6,9 14 4 2.650 

ÇOCUK 800 2,2 372 3,8 7,8 4 2.150 

MAGAZİN 3.000 8,2 1053 10,7 14,6 6 2.840 

ÖZEL İLGİ 1.600 4,3 1035 10,5 8,6 10 1.545 

SEKTÖREL MESLEKİ 2.100 5,7 893 9,1 3,9 19 2.351 

SAN.KtlLT.EDB. 300 0,8 222 2,3 3,7 5 1.351 ı 
!'-
c 

ı 

TOPLAM 36.800 100,0 9834 100,0 69 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi Cilt 2, Sayı 12, Kasım 1989, sf. 25 
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Dergi grupları itibariyle gelir açısından bakıldı

ğında ise 14 milyar 700 milyon TL'sı ile ilk sırada yer 

alan kadın ve moda dergilerinin tilin dergiler içindeki payı 

%39,9'dur. Bunu 10 milyar 100 milyon TL'sı ile siyasi ve 

ekonomik dergiler, 3 milyar TL'sı ile magazin dergileri ve 

2 milyar 400 milyon TL ile erkek dergileri izlemektedir. 

Tüın dergiler içinde siyasi ve ekonomik dergilerin payı 

% 24,4, magazin dergilerinin payı %8,2, erkek dergilerinin 

payı ise %6,5 tir. Dergi başına düşen reklam gelirleri iti

bariyle ise kadın ve moda dergileri yerini siyasi ve ekono

mi dergilere bırakmıştır. 

Bunun yanında 1988 yılında 21 milyar 300 milyon 

TL'sı ile basın sektörü içinde %14,2 lik bir paya sahip 

olan dergilerin basın sektörü içindeki payı 1989 yılın

da azalarak %13,6 olmuştur. Dergilerin toplam reklam 

harcamalarından aldıkları pay da 1989 yılında bir önceki 

yıla göre azalmış ve bu pay 1988 yılında %6,5 iken 1989 

yılında% 6,2 olmuştur (Tablo 7). Dergilerin basın sektö

ründen ve toplam reklam harcamalarından aldığı pay bir 

önceki yıla göre azalırken, reklam gelirleri 1989 yılında 

bir önceki yıla göre %73,7 oranında artış göstermiştir. 



TA;BID 7 

DERGİLERİN BASIN VE TOPLAM REKLAM HARCAMALARI İÇİNDEKİ PAYI 

Dergilerin Basın Dergilerin Toplam Dergilerin 
reklam gelirleri reklam gelirleri Basın sektörü reklam harcamaları Toplam Reklam 
(cari fiyatlarla) (cari fiyatlarla) içindeki payı (cari fiyatlarla) harcamaları içindeki 

milyon TL milyon TL (%) milyon TL Payı (%) 

1988 21. 300 149.900 14,2 332.140 6,4 

1989 37.100 271.200 13,6 596.100 6,2 

Artış % 73,7 80,9 79,5 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi Cilt 2, Sayı 12, Kasım 1989, sf. 25'den yararlanılarak düzenlenmiş

tir. 

1 
N 
co 
1 
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B- RADYO 

Radyolar bölgesel yayın olanakları nedeniyle bölge 

çapında dağıtımı yapılan mal ve hizmetlere, ilişkin reklam 

mesajları ile sadece o bölgeye yayın yapma olanağı sağla

yarak istenilen hedef tüketiciye ulaşma imkanına sahiptir

ler. Ancak ülkemizde belirli bir kesime hitap eden veya 

belirli bir ilgi alanına ağırlık veren radyo istasyonları

nın var olmaması, reklamın hedef dışı kişilerede ulaşması 

sonucunu doğurur ki bu da hedef dışı kişiler için ek bir 

maliyet demektir. 

Aynı zamanda radyo reklamlarının kalıcılığının da 

oldukça kısa olması ve sadece kulağa hitap etmesi radyoda

ki reklam mesajlarının kısa aralıklarla tekrar edilmesini 

ve böylece reklam mesajlarının etkinliğinin arttırılmasını 

gerektirmektedir. Bu yüzden de radyo reklamları genellikle 

diğer ortamlarda yapılan reklamları destekler nitelikte 

olmaktadır. 

Bunun yanında bir reklam ortamı olarak radyo, diğer 

reklam ortamlarına kıyasla ulaşılan kişi başına birim ma

liyet açısından en düşük düzeydeki reklam medyası konumun

dadır. Çünkü gazetelerin 1 süt/cm lik reklam alanı yakla

şık dakikada 50-60 kelimeden oluşmaktadır. (lS) Dolayısıyle 
radyo ulaştığı mesaj ve kişi sayısının fazlalığı ile dik

kat çekici bir medyadır. _ 

Bir reklam medyası olarak radyonun toplam reklam 

harçamalarından aldığı pay yıllar itibariyle gittikçe azal

mış te Tablo l'de de görüldüğü gibi radyonun toplam reklam 

harçamalarından aldığı pay 1983 yılında %5,1 iken giderek 

azalarak 1989 yılında %0,8 olmuştur. Buda bir reklam medya

sı olarak radyonun gün geçtikçe önemini yitirdiğini göster

mektedir. 

(15) İlhan Ünlü, Reklam Ortamları Planlaması, Açık Öğretim Fakültesi 
Yayın No: 64, 1986 Eskişehir, sf. 33 
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Gelir açısından bakıldığında ise radyonun 1988 yı

lında 148,980 dakikalık reklam yayını ile 2 milyar 263 

milyon TL'lık bir reklam geliri elde etmiş olduğu görü

lür<16>. 1989 yılının 10 aylık döneminde ise radyoda 

47.390 dakikalık reklam yayını ile 2 milyar 257 milyon 

TL'lık gelir elde edilmiştir (Tablo 8) ve geçen yılın 

aynı dönemine göre bir karşılaştırma yapıldığında sürede 

3800 dakikalık bir azalmaya karşın gelirde 577 milyon 

638 bin TL'lık bir artış sözkonusudur. Bunun da nedenini 

1989 yılında radyo reklam ücretlerinde meydana gelen önem

li artışlara bağlayabiliriz(ll). 

1989'un ilk on aylık dönemi için radyolar itiba

riyle yapılan karşılaştırmada ise; sadece İzmir radyo

sunda süre bakımından artış görülürken, diğer bütün rad

yolarda azalma kaydedilmiştir, gelir açısından bakıldı

ğında ise Tablo 8'de de görüldüğü gibi Ankara, Diyarba

kır, Erzurum, Çukurova ve Türkiye'nin sesi radyolarında 

azalma görülürken, diğer bütün radyolarda artış kaydedil

miştir. 

(16) TRT 1988-1989 Ocak-Eylül Dönemi, Reklam yayınları raporu, TRT 
Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Radyo Reklamları Ankara, sf.7 

(17) TRT 1988-1989 Ocak-Eylül Dönemi Reklam yayınları raporu, TRT 
Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, Radyo Reklam ücret 
tarifesi, sf. 28 
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TtlRKİYE RADYOLARI REKLAM GELİR VE SURE TABLOSU 

1988 1989 Fark (+, -) 
RADYOLAR Süre (dak) Gelir (TL) Süre (dak) Gelir (TL) Süre (dak) Gelir (TL) 

Radyo 1 8.375 ı. 124. 988. 500 7.570 1.572.095.360 -805 +447.106.860 

Ankara 3.420 79.487.498 1.445 51.138 .120 -1.975 - 28.349.378 

İstanbul 4.810 166. 181. 500 3.965 178.012.548 -845 + 11.831.048 

İzmir 9.370 94.700.040 16.035 218.748.990 +6.665 +124.048.950 

Antalya 5.235 58.204.600 5.185 85.633.840 - 50 + 27.429.240 

Diyarbakır 3.100 18.236.750 1.670 ·' . 17.624.408 -1.430 - 612.342 

Erzurum 2.645 14.355.500 1.455 13.967.184 -1.190 - 388.316 

Çukurova 7.575 73.809.470 4.485 68.336.328 -3.090 - 5.473.142 

Trabzon 5.275 29.115.000 4. 725 34.515.442 . - 550 + 5.400.442 

Türkiye'nin sesi 1.385 20.255.600 855 16.945.968 -· 530 - 3.309.632 

TOPLAM 51.190 ı. 679. 334 .458 47.390 2.257.018.268 -3.800 +577 .683.810 

KAYNAK: TRT, Reklam Yayınları Raporu, 1988-1989 Ocak-Eylül dönemi, Ankara Türkiye radyoları reklam gelir ve süre 
tablosu sf. 8. 

1 
w 
1--' 
1 
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1989 yılının 10 aylık döneminde radyolara göre rek

lam harcamaları sıralamasında 1 milyar 572 milyon TL'sı 

ile Radyo 1 birinci sırayı alırken, bunu 218 milyon 748 

bin TL'sı ile İzmir radyosu izlemiştir. 

Yine 1989 yılının ilk on aylık döneminde, radyo .rek

lam harcamalarının sektörlere göre dağılımında ise ilk sı

rayı bankalar almış ve bankalar 1 milyar 133 milyon TL ile 

radyoda en fazla reklam harcaması yapan sektör olmuştur. 

Bunu 808 milyon 928 bin TL ile gıda sektörü, 348 milyon 

911 bin TL ile de madeni yağ ve otomotiv sanayi sektörU ve 

diğer sektörler izlemiştir (Tablo 9). 

TABLO 9 

1989 YILI İTİBARİYLE 

RADYODA SEKTÖRLERE GÖRE REKLAM HARCAMALARI 

(cari fiyatlarla-TL) 

Sektörler 

ı. Bankalar 
2. Gıda 
3. Madeni Yağ ve Otomotiv Sanayi, Lastik 
4. Temizlik Malz·emeleri 
5. Konfeksiyon, İç Çamaşırı, Ayakkabı, Çanta 
6. Beyaz Eşya 
7. Değişik Hizmet Türleri 
8. Pazarlama Organizasyonları Süper Marketler 
9. Basın Yayın, Kitap-Kırtasiye 

10. Mobilya, Mefruşat ve Dayanıklı Tüketim Eşyası 
11. Sıhhi Malzeme/Kozmatikler . 
12. Tekstil, İplik, Halı 
13. Şans Oyunları 

14. Elektronik Eşya 
15. İnşaat Malzemeleri 
16. Ev ve Mutfak Eşyası 
17. Motor, Makina~ Zirai alet 
18. Deri Kürk 

TOPLAM 

Gelir 

1.133. 966. 000 
808.928.400 
348. 911 .100 
245.995.200 
241.341.000 
238.592.600 
182.360.500 
169.985.200 
166.421.600 
100.652.000 

81.721.200 
75.390.400 
69.931.000 
31.885. 600 
30.354.600 
18.709.800 
5.254.800 
4.469.400 

3.954.870.400 

KAYNAK: Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 45, Reklamcılık Eki, 6 Kasım 
1989, İstanbul, sf. 20 
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C- SİNEMA 

Hem göze hem de kulağa hitap eden sinema bu özelliği 

dolayısıyla reklam ortamı olarak etkili bir medyadır. 

Sinema özellikle televizyon ile karşılaştırıldığında 

hedef kitleye ul~şma açısından oldukça dar kapsamlıdır. An
cak sinemaya giden her kişinin reklam filmini seyretmeye 

mecbur olması bu dezavantajı azaltmakta ve öteyandan bilet 

alıp sinemaya giden herkesin reklam seyretti~i varsayıla

bileceğinden, satılan bilet sayılarından reklamı kaç kişi

nin seyrettiği belirlenebilmektedir. Bunun yanında sinema 

reklamlarındaki reklam mesajlarının yeterli bir süre gös

terme olanağınında bulunması mesajın kalıcılığını ve etki

sini arttırmaktadır. 

Ulaşılan kişi açısından ise diğer ortamlara kıyasla 

fazla bir harcamaya gerek olmamasına rağmen, sinema rek

lamlarının yapım maliyetlerinin oldukça yüksek olması rek

lam veren açısından caydırıcı bir neden olarak görülmekte

dir. 

Sinemanın bir reklam medyası olarak diğer medyala

ra göre önemini gün geçtikçe yitirdiği görülmektedir ve 

bugün Türkiye'de sinemanın izlenme oranı diğer medyaların 

izlenme oranlarına göre oldukça düşüktür (Grafik 2). Gra

fik 2'den de görüldüğü gibi sinema izleyenlerin oranı 1987 

yılında %6,6 iken yıllar itibariyle giderek azalmış 1988 

yılında %6, 2 'ye, 1989 yılında da %5, 3 'e düşmüştür·. Bunun 

yanında bir reklam medyası olan sinemanın toplam reklam 

harcamalarından aldığı payda diğer medyalara oranla çok 

d .. •'ktü ( 18 ) uşu r. 

(18) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Şubat 
1990, sf. 16 
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r· -GRAFİK 2-

TURKİYE'DE SİNEMA İZLEME ORANI (%) 

(1987-1989) 

10.0'll ~----·-·-----·-··--·-------------------·-·-------·-

V.IRı · 

8.mi 

%6.6 %6.2 %5.3 

D- AÇIK HAVA 

Açık hava reklamları kapalı mekanlar dışında kul

lanılan çeşitli sabit ve hareketli reklamlardır. Daha 

ziyade sık sık satın alınan mal ve hizmetlerin reklamla~. 

rında kullanılır ve yaygın olarak afişler, pankartlar, 

tabelalar, trafik araçlarına konan levhalar ve duvarla-

ra asılan reklam panolarından oluşur. (l 9) 

Açık hava reklamcılığı bugün Türkiye çapına yayıl

mış Bill-Boord'larıyla, yeni durak düzenlemeleriyle, stad

lardaki televizyona dönük seyyar reklam panolarıyla ciddi 

bir boyuta ulaşmıştır ve özellikle 1980'li yıllarda Tür-

(19) Roy Paul Nelson, The Desing of Advertising, 1985, sf. 314 
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kiye'nin çok süratli bir ekonomik büyüme içerisine girmesi 

ile birlikte açıkhava reklamcılığı da büyük atılımlar yap

mış ve 1989 yılı itibariyle açıkhava reklam harcamaları 

24 milyon 500 TL'ya ulaşmıştır. Bunun yanında açıkhavarek

lamcılığının temel taşı niteliğindeki af iş panosu uygula

ması da Türkiye'de ilk defa İstanbul Anakent belediyesi 

öncülüğünde başlatılmış ve kısa zamanda hemen hemen Türki

ye' nin bütün büyük vilayetlerine yayılmış olan afis pano

ları Avrupa'ya bile sıçramıştır. Bugün halen Almanya'nın 

5 vilayetinde 675 adet, !sviçrenin'de 2 vilayetinde 115 

adet yerli afiş panosu hizmet vermektedir. <20 > Böylece 

açıkhava reklamcılığı, son yıllarda gelişerek kendini bir 

medya olarak hissettirmeye ve TV ve basından sonra medya 

sıralamasında haklı olan yeri almaya başlamıştır. 1989 

yılı itibariyle açıkhava reklamlarının toplam reklam har

camaları içindeki payı da %4,9 olmuştur ki buda açıkhava 

reklamcılığına verilen önemin gittikçe arttığını göster

mektedir. 

Bunun yanında reklam kampanyalarında ana medya ola

rak tanımladığımız televizyon, basın ve radyo reklamları

nın etkinliğini devamlı kılan açıkhava reklamcılığı, bu 

konuyu benimseyen birkaç ciddi kuruluşun ortaklarıyla son 

beş yıl içinde istenilen seviyeye yaklaşmaktadır.< 21 ) Bu 

kuruluşların büyük bir kısmını örs, Kamera, Reptur şirket

lerinin oluşturduğu görülmektedir. Ve bu şirketler 1987 

yılında açıkhava medyasındaki 3 milyar TL'lık (global bir 

rakam) cironun %80 gibi önemli bir payına sahip olmuşlar
dır. ( 2 2 ) 

(20) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 57, Reklamcılık eki, 21 Kasım 1988 
sf. 12 

(21) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 56, Reklamcılık eki, 16 Kasım 1987 
sf. 11 

(22) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 1, Sayı 5 Şubat 
1989, sf. 8 
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Maliyet açısından bakıldığında ise, açıkhava rek

lamlarında yapım maliyetlerine ilaveten konulacakları ye

rin kiralanması veya satın alınması gibi maliyetlerin de 

olduğu görülür ki, bu maliyet belediye, karayolları, veya 

özel kişilerle yapılacak sözleşmeler çerçevesinde belir

lenmektedir. 

E- DO~RUDAN POSTA 

Doğrudan Posta; Seçilen hedef kitledeki kişilere 

yazılmış veya basılmış reklam malzemelerinin posta yoluyla 

ulaştırılmasıdır. Ve bu rekla~ malzemeleri genel olarak 

posta kartı, mektup, broşür, kataloğ ve kitapçıklardan 

oluşur. 

Posta ile yapılan reklamlar seçilen gruba doğrudan 

ulaşır ve böylelikle reklamın sadece hedeflenen kitleye 

ulaşma imkanı sağlanır. Bu yolla yapılan reklamların ha

zırlanma birimi bakımındanda mesajı tam olarak taşıması 

mamul ile ilgili her türlü gerekli bilginin aktarılmasını 

mümkün kılar. Ancak bunun yanında posta ile yapılan rek

lamlarda potansiyel alıcıların adreslerinin bulunmaması 

ve reklam malzemelerinin hedeflenen kitleye ulaşmaması 

veya hedeflenen kitle tarafından okunamaması gibi büyük 

zorluklarda söz konusudur. 

Türkiye'de ise doğrudan postalamaya olan ilginin 

1988'in son aylarında oldukça arttığı ve ekonomik ve et

kin bir doğrudan postalama medyası olarak nitelendiri

len Rekkart ile çeşitli iş kollarındaki reklam mesajla

rının hedef kitlelere aracısız şekilde ulaştığı görülmek

tedir. örneğin 9 Aralık 1988 tarihinde hanımlara yönelik 

10 binlik bir gönderim düzenlenirken, 12 Aralık 1988 ta

rihinde de işadarnı ve yöneticilerden oluşan bir ikinci 10 

binlik gönderim daha düzenlenmiştir. cı3)-

(23) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 57, Reklamcılık eki 21 Kasım 1988, 
sf. 15 
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Rekkart bilindiği gibi bir yüzü reklam verenin me-

sajına, diğer 

rılmış reklam 

çıkan değişik 

yüzü ise alıcı potansiyelinin cevabına ay

kartlarıdır ve rekkart zarfları içinden 

reklamlar, tüketici adayının ilgisini çe-

kerken, reklam verenler gönderimin, zarf, pul, adres ve 

etiket gibi masraflarını aralarında bölüşerek ulaşılan ki

şi başına maliyeti en düşük seviyeye indirmektedirler. An

cak bunun yanında reklam malzemelerinin pazar bölümlerine 

ayrı ayrı hazırlanması ve postalanan malzemenin alıcıya 

ulaşmasını garanti etmek için taahütlü postalanması mali

yeti arttırabilmektedir. Ve bu yüzden de Türkiye'de yaygın 

olarak kullanımı sınırlı olan ve reklam harcamaları ista

tistiklerinde yeri bile olmayan doğrudan postalamanın yeni 

yani gelişmeye ve ilgi görmeye başladığı görülmektedir. 

Avrupa ülkelerinin çoğunda ise doğrudan postalama

nın reklam harcamaları içindeki payının diğer medyaların 

üzerinde kaldığı görülmektedir. (Tablo 10) 

TABLO 10 

1987 YILI İTİBARİYLE AVRUPA ULKBLEh1NDE 

REKLAM HARCAMALARI İÇİNDE POSTALAMANIN PAYI 

(%) 

Ulkeler (%) PAY 

İsveç 7,8 
Norveç 9,9 
Danimarka 4,0 

Batı Almanya 22,7 

Finlandiya 4,3 

İngiltere 28,1 

Fransa 5,9 

Hollanda 12,0 

KAYNAK: Europen Marketing Data and Statisticks 
26 th Edition, 1991 London, sf. 322 



-38-

Tablo lO'da da görüldüğü gibi TV reklamlarının yasak 

olduğu İsveç, Norveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde 

doğrudan postalamanın toplam reklam harcamalarından aldığı 

pay oldukça yüksektir. Bunun yanında İngilterede de doğru

dan postalama TV ve basından sonra en yüksek reklam bütçe

sine sahip olan medya konumundadır.< 24 > 

F- AVRUPA tlLKELERİNDE REKLAM ALANINDA KULLANILAN 

MEDYALARIN DURUMU 

Avrupa ülkelerinde reklam harcamalarının medyalara 

göre dağılımında 1987 yılı itibariyle %65,3'lük bir payla 

ilk sırada yer alan basın sektörü 1989yılında da bu yerini 

korumuş, ancak basın sektörünün toplam reklam harcamaları 

içerisindeki payı 1989 yılında 0,7 oranında azalarak %64,6 

olmuştur. Aynı zamanda 1989 yılında basın sektörü reklam 

harcamalarının büyük bir payına sahip olan gazetelerin pa

yıda 1987 yılına göre %1,4 oranında azalarak %45,8'e düş

müştür. Dergilerin payı ise 0,7 oranında artarak %18,8'e, 

TV'nun payıda %0,6 oranında artarak %23,9'a çıkmıştır 

{Grafik 3). Bunun yanında 1989 yılında bir reklaı.n medyası 

olan radyo'nun payıda 1987 yılına oranla %1 oranında arta

rak %6'ya çıkmış, açık hava medyasının payında ise bir de

ğişme olmamıştır. Ve açık hava medyasının toplam reklam 

harcamaları içerisindeki payı 1987 yılında olduğu gibi 

1989 yılında da %6,3 olmuştur. (Z 5 ) 

(24) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 57, Reklamcılık eki, 21 Kasım 1988, 
sf. 15 

(25) 1987 yılı itibariyle Avrupa ülkelerindeki reklam harcamalarının 
medyalara göre dağılımı ile ilgili rakamlar , Europen marketing 
Data and Statisticks 25 th Edition, 1990 London, sf. 307 alınmıştır. 
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-GRAFİK 3-

AVRUPA ULKELERİNDE BASININ TOPLAM REKLAM 

HARCAMALARINDAN ALDI~I PAY (%) (1989) 
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TABLO 11 

1989 YILI İTİBARİYLE 

AVRUPA tlLKELERİNDE REKLAM HARÇAMALARININ 

MEDYALARA GÖRE DA~ILIMI 

(%) 

ULKELER GAZETE DERGİ TELEVİZYON RADYO 

Avusturya 30,25 21,68 27,6 12,59 

Belçika 33,49 23,54 25,5 1,42 

Danimarka 62,98 23,53 7,7 1,84 

Fransa 28,28 27,17 25,l 6,83 

Batı Almanya 42,69 33,85 13,7 5,08 

Hollanda 52,24 21,37 13,6 1,78 

İngiltere 42,82 19,34 31,7 20,93 

Norveç 78,18 16,08 1,4 0,79 

İsveç 81,67 14,63 

İsviçre 59, 77 19,70 6,9 1,38 

Yunanistan 14,74 26,52 42,89 6,9 

Irlanda 44,57 6,8 30,8 10,8 

İtalya 23, 77 20,47 47,0 3,6 

Portekiz 25,29 43,l 9,55 

İspanya 36,66 16,42 32,0 10,84 

Finlandiya 75,35 9,47 11,0 2,15 

Türkiye 39,2 6,2 48,4 0,8 

Avrupa* 45,8 18,8 23,9 6,03 

* Ortalamaya Türkiye dahil edilmemiştir. 

AÇIK HAVA 

7,21 

25,S 

7,7 

25,1 

13,7 

13,6 

31,7 

1,4 

6,9 

42,89 

30,8 

47,0 

43,l 

32,0 

11,0 

4,9 

6,37 

KAYNAK: Avrupa ülkeleriyle ilgili rakamlar Europen Marketing Data and 
statisticks 26 th Edition, 1991 Landon, sf. 315'den, Türkiye 
ile ilgili rakamlar ise medya aylık pazarlama iletişim dergisi, 
Cilt 3, Sayı 3, Şubat 1990, sf. 16'dan alınarak düzenlenmiş-

tir. 
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Tablo ll'den de görüldüğü gibi 1989 yılında Avrupa 

ülkelerinde reklam harcamalarının medyalara göre dağılı

mında %45,8 ile gazeteler ilk sırada yer almış bunu %23,9 

ile TV, %18,8 ilede dergiler izlemiştir(Grafik 4). Bunun 

yanında radyonun payı ise %6,03, Açık hava payıda %6,37 

olmuştur. 

-GRAFİK 4-

.'.VRUPA ULKELERİNDE GAZETE VE DERGİLERİU TOPLAM 

REKLAM HARCAMALARINDAN ALDI~I PAY(%} 

(1989) 

Bunun yanında Avrupa ülkelerinden İspanya, İtalya 

ve Yunanistan'da TV'nun toplam reklam harcamalarından al

dığı pay %50'1erin üzerindedir. Fakat İrlanda, Hollanda, 

İsviçre, Batı Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka gibi ül

kelerde reklam harcamalarının çoğunun gazeteler ve dergi

lerde yeralması ortalamayı yükselttiğinden Avrupa ülkele-
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rinde basının toplam reklam harcamalarından aldığı pay di

ğer medyalara oranla daha fazladır ve Avrupa ülkelerinde 

bugün Türkiye'de olduğundan aksine televizyonun basından 

daha etkin bir reklam ortamı olduğu yolundaki görüşler çok 

daha önce terkedilerek kalabalıklara seslenmek yerine hedef 

küçültmeye yönelen daha etkin iletişim yolları bulunmuştur. 

ABD'de ise durum Avrupa ülkelerinden tamamen farklı

dır ve Türkiye'de olduğu gibi TV birinci medya durumunda

dır. TV'nun toplam reklam harcamalarından aldığı pay ise 

%57,2 dir. Bunu %25,8 ile gazeteler, %16,9 ile de dergiler 

izlemektedir( 26 ) (Grafik 5). 

-GRAFİK 5.:.. 

ABD'DE TOPLAM REKLAM HARCAMALARININ 

MEDYALARA GÖRE DA~ILIMI (%) 

( 1989) 
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(26) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 2, Sayı 12, Kasım 
1989, sf. 25 
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I. İKTİSADİ FAALİYETLERDE REKLAMIN ÖNEMİ VE 

FONKSİYONLARI 

Türkiye 'de reklamcılı.k sektörUndeki gelişmenin ge

nel olarak 1980'li yıllardan itibaren başladığı ve ekono

minin izlediği çizgiye paralel bir gelişme eğilimi gözlen

mektedir. Nitekim 19SO'li yıllarda tüketim malları yatı

rımlarıınn artması, tarımın kapalı ekonomi düzeninden çık

ması, 1960.' lı· yıllarda tarım ve S.ancıyide uy')'ulana.n politi

kalara bağlı olarak satın alma gücünün yükselmesi, kent

leşmenin hızlanması ve 1970'1~ yıllarda da televizyon ya

yınının başlaması gibi etkenler reklamcılığın gelişmesine 

önemli ölçüde katkıda bulunmuş ve özellikle l980'li yıl

lardan itibaren ekonominin dışa açılmasıyla birlikte başla

yan rekabet ortamının da bu gelişmeyi hızlandırdığı gözlen

miştir. 

1980-1982 yılları arasında sözkonusu gelişmeler so

nucunda reklam sektöründe önemli bir canlanma hatta bir pat

lama olmasına karşın, birara özellikle banka ve banker rek- . 

lamlarına getirilen kısıtlamaL~Lla sektörün bir süre durgun

luk geçirdiği ve daha sonra yeniden kızlı bir gelişme eği

limi içine girdiği gözlenmektedir. Bunun yanında Türk rek

lam sektöründe 1980 sonrasında sektör bilinci daha da artmış, 

özellikle 24 Ocak kararlarından sonra ithalatın serbest bı

rakılması, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesine izin ve

rilmesi, gümrük muafiyetleri ve vergi indirimleri gibi eko

nomik kararlar yalnızca ekonominin canlanmasına değil endi

rekt olarak reklam sektörünün de hareketlenmesine yol açmış

tır. İthalatı artan yeni ürün ve markaların piyasaya girme

si, bir yandan reklam veren kuruluş sayısının artmasına ne

den olurken diğer yandan da firmaların reklam çabalarını 
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yoğunlaştırmasına neden olmuş, ve böylece yabancı ürünler 

Türkiye'deki reklam harcamalarına önemli sübvansiyonlar 

yapmışlardır. 

Bu arada alınan kararlarla artan rekabetin yanısı

ra, yabancı şirketlerin de Türkiye'ye yönelmesi reklamcı

lık sektörünü olumlu yönde etkilemiş ve Türk reklamcılı

ğında yeni h~utların oluşmasına neden olmuştur. 

Bugün Türk reklamcılığı yaptığı işler itibariyle 

dünyanın birçok ülkesinde yapılan reklam faaliyetleriyle 

karşılaştırılabilir çalışmalar ortaya koymaktadır.Ancak 

reklam potansiyelinin büyük olmasına ve son yıllarda önem-

1 i atılımlar gerçekleştirilmesine karşın Türkiye'de rek

lamcılık sektörü gerek istihdam gerekse parasal büyüklük

ler açısından diğer ülkelere oranla oldukça küçük hacimde 

kalmaya devam etmektedir. 

A- REKLAMIN TURK EKONOMİSİNDEKİ YERİ 

Konuya açıklık getirmek amacıyla reklamın milli eko

nomimizdeki önemini gÖ$Lt.:.; on kriterlerin incelenmesinde ya

rar görülmüştür. Bunlardan birincisi, reklam harcamalarının 

gayri safi milli hasıladaki (GSMH) payı ve kişi başına dü

şen reklam harcamaları, ikinciside reklamcılık ile ilgili 

mesleklerde istihdam edilen işgücü hacmidir. 

1. REKLAM HARCAMALARI - GSMH İLİŞKİLERİ 

Reklam harcamalarını tam ve doğru olarak tahmin et

mek ve bu harcamaları ülkeler bakımından karşılaştırmak ol

dukça güçtür. Çünkü reklam harcamalarının bir bölümü doğru

dan yapılan harcamalar olmakla beraber, önemli bir bölümüde 

reklamcılıkla ilgili harcamalardır. Bunun yanında, bir kısım 
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reklam giderlerinin değişik nedenlerle muhasebeleştirile

meyen gider türünden olması, diğer yandan döviz kurların

daki değişmelerin ve satın alma gücündeki değişikliklerin 

ülkeler düzeyinde karşılaştırma yapmaya imkan verecek ger 

çekci harcama tablolarının düzenlenmesine fırsat vermemesi, 

reklam harcamaları hakkında verilen rakamların büyük sap

malar göstereceğini ortaya koymaktadır. Ancak bu rakamlar 

sektör hakkında genel bir bilgi edinmek ve diğer ülkeler 

ile karşılaştırma yapmak açısından oldukça yararlıdır. 

Tablolarda da görüleceği üzere, reklam harcamaları

nın milli gelire olan oranının en yüksek olduğu ülkeler, 

aynı zamanda kişi başına düşen gelir payınında yüksek ol

duğu ülkelerdir. Diğer bir deyişle.ülkelerin hayat düzeyi 

ile reklam harcamaları arasında bir korelasyon mevcut bu

lunmaktadır. Ve buda ülkelerin ve bireylerin zenginliği ile 

reklamın önemi arasında sıkı bir bağlılığın bulunduğunu gös

termektedir. 

a- Türkiye ve Avrupa Ulkelerinde Toplam Reklam 

Harcamaları 

1989 yılında reklam harcamaları bir önceki yıla 

göre cari fiyatlarla %80'e yakın bir büyüme temposu göster

miştir. Reel fiyatlarla (1968 fiyatlarıyla) 1989 yılında 

reklamcılık sektöründe görülen bu büyümenin oranı ise %7,8 

dir. Ve 1989 yılındaki bu büyüme 1988 yılındaki büyüme ora

nından daha yüksek ancak, 1985, 1986 ve 1987 yıllarındaki 

büyüme oranlarından daha düşüktür (Tablo 12). Bütün bir on 

yıllık dönem, (1980-1989 dönemi) incelendiğinde, sektörün 

reel olarak %13,6 dolayında büyümüş olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yıllık tempo ile 10 yılda reklamcılık sektöründeki reel 

harcamalar üç katına ulaşmıştır. 
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TABLO 12 

YILLAR İTİBARİYLE 

TURK!YE'DEKİ TOPLAM REKLAM HARCAMALARI 

(Milyon TL) 

Sabit 
Cari 1968 fiyatlarla 
fiyatlarla fiyatlarıyla Endeks 

Yıllık 

Değişme 
Oranı 

(önceki yıla 

3.614 325,1 

7.900 737,5 100 

19.600 687,S 184 84,0 

26,500 733,3 196 6,5 

28,836 623,0 167 (-)14,8 

44,594 657,9 176 5,4 

76,285 794,1 213 21,0 

109,568 894,3 239 10,9 

172,175 1.011,7 271 13,4 

332,146 1.054,9 282 4,0 

596.100 1.135,3 304 7,8 

* Tahmin 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 
Şubat 1990, sf. 18 

göre) 

Tablo 12'den de görüldüğü gibi toplam reklam harca

maları TV'nin de renkli yayına geçmesiyle birlikte 1984 yı

lından itibaren reel olarak 1988 yılına kadar önemli artış

lar göstermiştir. Ancak 1988 yılında piyasadaki para darlı

ğı ve para arzının azalması sonucu reklam veren firmaların 

reklam bütçeleri üzerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalma

ları reklam harcamalarındaki reel artışın azalmasına neden · 

olmuştur. 
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Bunun yanında cari olarak 1980 yılında 3 milyar 614 

milyon TL olan toplam reklam harcamaları 1989 yılında yak

laşık 600 milyar TL'sına ulaşmıştır. Ne varki büyüme tem

posundaki bu yüksekliğe rağmen firmaların reklam harcama

larında özellikle son yıllarda bir artış olmamıştır. Rek

lam veren firma sayısının artmasıyla piyasada yatak bir ge

nişleme yaşanırken şirketlerin reklam bütçeleri reel olarak 

artmamakta ve enflasyonun etkisi göz önünde tutulduğunda 

firmaların bütçelerinde yıldan yıla artıyor görünen reklam 

harcamaları yerinde saymaktadır. Pek çok firma yetkilisi 

yaptıkları reklam harcamalarının artmasını TRT ve basının 

yaptığı zamlara bağlayarak kampanyalarında herhangi bir ar

tışın olmadığını belirtmektedirler ve firmaların reklam büt

çeler indeki düzenli artışların, reklam tarifelerine yapılan 

zamların oranını aşmadığı görülmektedir. (2?) 

Bunun yanında reklamcılık sektöründe 1989 yılında 

bankacılık-finansman ve sigorta sektörü; gıda ve meşrubat 

sektörü ile basın sektörü, birbirine çok yakın harcamalar

la, en çok reklam harcaması yapan üç büyük sektör olmuştur 

ve bu üç büyük sektörün top~am reklam harcamaları içindeki 

payları %10 ile %13 arasında değişirken, bunları izleyen, 

elektri.k-elektronik ve beyaz eşya sektörü ile kozmetik sek

törü ve temizlik malzemeleri sektörünün paylarıda %7 ile 

%9 arasında değişmektedir.< 28 ) Bu sektörlerden 1989 yılında 
en çok reklam harcaması yapan ilk on firma Tablo 13'de gös

terilmiştir. 

(27) Dünya Gazetesi, 22 Aralık 1988, Reklam Piyasası yatay bir geniş
leme gösteriyor, sf. 1 

(28) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Şubat 1990 
sf. 14 
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TABLO 13 

1989 YILI İTİBARİYLE 

EN ÇOK REKLAM HARCAMASI YAPAN ON FİRMA 

(cari fiyatlarla-Milyon TL) 

FİRMA 

Ziraat Bankası 

Günaydın Gazetesi 

Emlak Bankası 

Sabah Gazetesi 

Güneş Gazetesi 

Akbank 

Halk Bankası 

Yapı Kredi Bankası 

İş Bankası 

Tan Gazetesi 

HARCAMA 

10.900 

6.800 

6.300 

5.700 

5.400 

4.900 

4.800 

4.600 

4.400 

4.000 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 
Şubat 1990, sf. 14. 

Aynı zamanda günUmüzde önemli bir sektör olan Turizm 

sektörünün de 1988 ve 1989 yıllarında %3,8 lik bir harcama 

payı ile önemli bir büyüme kaydetmiş olduğu görülmekte ve 

gelişen bir sektör olan turizmin, reklam sektöründeki etkin

liğinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı tahmin edilmek

tedir.< 29) Ancak bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye reklam 

harcamaları bakımından yine de Avrupa ülkeleri içinde geride 

kalan bir ülke olmaya devam etmektedir (Tablo 14). 

(29) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi Cilt 3, Sayı 3, Şubat 1990, 
sf. 14 
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TABLO 14 

1989 YILI İTİBARİYLE 

BAZI AVRUPA ULKELERİNDEKİ TOPLAM REKLAM HARCAMALARI 

(cari fiyatlarla-milyon) 

tlLKELER 

İngiltere 

BatL Almanya 

Fransa 

Hollanda 

İsviçre 

İsveç 

Belçika 

Avusturya 

Danimarka 

Norveç 

Türkiye* 

Genel Toplam 

* 

(S) 
TOPLAM REKLAM 
HARCAMALARI 

(Milyon) 

11. 985, 245 . 

9.346.481 

7.287.150 

1.984.444 

1.889 .499 

1.590. 782 

995,653 

780.471 

744.651 

724.650 

280.517 

49.265.107 

(S) 
TOPLAM REKLAM 
HARCAMALARI 

(Milyon) 

25.468.645 

19 .861. 272 

15.465.193 

4.216.943 

4.015.185 

3.380.411 

2.115.762 

1.658. 500 

ı. 582.383 

ı. 539 .881 

596.098 

104.442.020 

KAYNAK: Avrupa tllkelerinin Toplam Reklam Harcamaları RakamlarL, 
European Marketing Data and Statisticks 26 th Edition 1991, 
London, sf. 314'den, Türkiye'nin toplam reklam harcamaları 
rakamları ise Medya AylLk Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 
3, Sayı 3, Şubat 1990, sf. 18'den alLnarak düzenlenmiştir. 

Bugün Avrupa ülkelerindeki reklam harcamalarının 

trilyonlara vardığı gözlenmekte ve özellikle İngiltere, 

Fransa, Batı Almanya gibi ülkelerdeki reklam harcamaları

nın Türkiye'ye oranla oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Ve bu ülkelerin Avrupa'daki ~oplam reklam harcamalarından 

aldığı pay da, oldukça yüksektir. örneğin bu oran Almanya 
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için %18, Fransa için %14, İtalya için %11 iken (Grafik 6) 

Türkiye için binde 4'tür ki buda diğer ülkelere oranla ol

dukça düşük bir orandır( 3 o). Fakat buna karşın reklamcılık 
Sektörünün diğer Avrupa ülkelerine göre Türkiye'de daha 

hızlı büyüme gösterdiği görülmektedir. <3 l) 

-GRAFİK 6-

ULKELERİN AVRUPA REKLAM PİYASASINDAN ALDIKLARI PAY (%) 

(1989) 

IULYA ( 11 .O'li) 

EF'U. ( 13.0'.4!r} 

(30) Europen Marketing Data and Statisticsk 26 th Edition 1991, 
London, sf. 325 

(31) Europen Marketing Da ta and Statisticks 26 th Edition 1991, 
London, sf. 314 
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b- Türkiye ve Bazı Avrupa Ulkelerinde Reklam 

Harcamalarının GSMH'daki Payı 

1980 yılından sonra alınan bazı ekonomik karar

lar sonucunda, ekonominin dışa açık bir politika izlemesi 

ve rekabet ortamının da bu gelişmeyi hızlandırmasıyla bir

likte 1980 yılında binde 1,7 olan reklam harcamalarının 

GSMH içerisindeki payı 1983 yılında binde 3'e kadar yük

selmiştir. Ancak birara banka ve banker reklamlarına ge

tirilen kısıtlamalar ve 4 Şubat kararlarından sonra rek

lam piyasasında meydana gelen daralmalar; finansman mali

yetlerinin artması, özkaynak kıtlığı ve talep yetersizliği 

gibi nedenler reklam harcamalarının GSMH'daki payının düş

mesine neden olmuş ve 6\Kasım. 1983 seçimlerinden sonra it-
\ 

halatın serbest bırakılma~..ı;/sermayenin girişine 

izin verilmesi gümrük muafiyetleri, vergi indirimleri gibi 

ekonomik kararlar sonucunda reklam harcamalarının GSMH'da

ki payı 1989 yılına kadar artış göstererek binde 3.4'e ka

dar yükselmiştir (Tablo 15). 
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TABLO 15 

YILLAR İTİBARİYLE 

TURKİYE'DEKİ TOPLAM REKLAM HARCAMALARININ 

GSMH'DAKİ PAYI 

YILLAR 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

(cari fiyatlarla) 

Toplam Reklam 
Harcamaları 

(milyon TL) 

7.900 

19.600 

26.500 

28.836 

44.594 

76.285 

109.568 

172,175 

332.146 

596.100 

Gayri Safi Milli 
Hasıla 

(milyar TL) 

4.435,l 

6.553,6 

8.735,0 

11.551,9 

18.374,8 

27.789,4 

39.309,6 

58.390,0 

100.386,3 

170.679,9 

.Toplam Reklam 
Harcanıalaı-ının 

GSMH'daki Payı 
(%) 

0,17 

0,29 

0,30 

0,24 

0,24 

0,27 

0,27 

0,29 

0,33 

0,34 

KAYNAK: Toplam Reklam Harcamaları rakamları Medya Aylık Pazarlama İle
tişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Şubat 1990, sf. 18'den, GSMH 
rakamları da The Istanbul Chamber of Connnerce Statistical 
Abortract Turkısh Economiy 1989, Publication No: 1990-20 sf. 
5 1den alınarak düzenlenmiştir. 

Bunun yanında Türkiye'deki toplam reklam harcamala

rının GSMH içindeki payının diğer Avrupa ülkelerine oranla 

oldukça düşük olduğu görülmektedir (Tablo 16). 
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TABLO 16 

1989 YILI İTİBARİYLE BAZI AVRUPA ULKELERİNDE 

TOPLAM REKLAM HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI 

tlLKELER 

İngiltere 

Batı Almanya 

Fransa 

Hollanda 

İsviçre 

İsveç 

Belçika 

Avusturya 

Danimarka 

Norveç 

Türkiye 

(cari fiyatlarla-Yerel Para} 

Toplam Reklam Gayri Safi Milli 
Harcamaları Hasıla 

(Milyon ) (Milyar ) 

7 ,311 509,390 

17,534 2260,400 

46,390 6060,000 

4,211 474,150 

3,095 284,990 

10,251 1190,000 

39, 171 6080,000 

10,303 1658,600 

5,430 731,630 

5,024 609,850 

596, 100 170679,900 

Toplam Reklam 
Harcamalarının 

GSMH'daki Payı 
(%) 

1,43 

0,77 

0,76 

0,88 

1,08 

0,86 

0,64 

0,62 

0,74 

0,82 

0,34 

KAYNAK: Toplam Reklam Harcamaları Rakamları Europen Marketing Data and 
Statisticks ~f) th Edition, 1991 Landon, sf. 314'den .GSMH ra
kamlarıda Internatıonel Financial Statisticks Year book, Volume 
43, 1 Ağustos 1990 Washington, sf. 1986-773'den, Türkiye ile 
ilgili rakamlar ise Tablo 15 sf. 44 alınarak düzenlenmiştir. 

Avrupa ülkelerindeki toplam reklam harcamalarının 

GSMH içindeki payının Türkiye'ye oranla 2-3 kat daha fazla 

olduğu görülmektedir. (Tablo 16) örneğin İngiltere'de top

lam reklam harcamal~rın GSMH içindeki payı %1,43, İsviçre'

de %1,08, !sveçte'de %0,86 iken bu oran Türkiye'de %0,34'

dir ki, buda Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük bir oran

dır. 
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C- TUR.KİYE VE AVRUPA ULKELERİNDE KİŞİ BAŞINA 

REKLAM HARCAMALARI 

1980 yılında 177 TL olan kişi başına reklam harcama

sı özellikle 1983 yılından itibaren önemli artışlar göste

rerek 1989 yılında 10.732 TL'na kadar çıkmıştır. (Tablo 17) 

YILLAR 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

19ö5 

1986 

1987 

1988 

1989 

TABLO 17 

YILLAR İTİBARİYLE 

TtlRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA REKLAM HARCAMALARI 

(cari fiyatlarla) 

Toplam Reklam Nüfus Kişi Başına 
Harcamaları (bin) Reklam Harcamaları 
(milyon TL) (TL) 

7.900 44.438 177 

19.600 45.540 430 

26.500 46.688 567 

28.836 47.864 602 

44.594 49.070 908 

76.285 50.306 1.516 

109.568 51.546 2.125 

172.175 52.845 3.258 

332. 146 54.176 6.130 

596.100 55.541 10.732 

KAYNAK: Toplam Reklam Harcamaları rakamları Medya Aylık Pazarlama 
İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, Şubat 1990, sf. 18'den, 
Nüfus rakamları da İstanbul Ticaret Odası ekonomik rapor 
Yayın No: 1989-17 sf. 5'den alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 17 'de de görüldüğü gibi 1989 yılında kişi başına 

reklam harcaması 5 dolar düzeyinde olmuş ve 1989 yılında 

kişi başına reklam harcaması bir önceki yıla göre %75 
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oranında artış göstermiştir, Ancak son yıllardaki bu artışa 

karşın yinede Türkiye'deki kişi başına reklam harcaması Av

rupa ülkelerine oranla oldukça düşüktür. (Tablo 18} 

TABLO 18 

1989 YILI İTİBARİYLE BAZI AVRUPA tlLKELERİNDE 

KİŞİ BAŞINA REKLAM HARCAMALARI 

Ur.KELER 

İngiltere 

Batı Almanya 

Fransa 

Hollanda 

İsviçre 

İsveç 

Belçika 

Avusturya 

Danimarka 

Norveç 

Türkiye 

(cari fiyatlarla) 

Toplam Reklam Nüfus 
Harcamaları 

(milyon g) (bin) 

11.985,245 57.218 

9.346,481 62.000 

7.287,150 56.017 

ı. 984 ,444 14.805 

ı. 889, 499 6.620 

ı. 590, 782 8.459 

995,653 9,928 

780,471 7,624 

744,651 5.130 

724,650 4.221 

280,517 55.541 

Kişi Başına 
Reklam 
Harcamaları 

on 
209,466 

150,749 

130,088 

134,038 

285.422 

188.057 

100,287 

102,370 

145,156 

171,677 

5,050 

Kişi Başına 
Reklam 
Harcamaları 

(TL) 

445. 115 

320.341 

276.437 

284.830 

606.521 

399.621 

213. 109 

217.536 

308.456 

364.481 

10.732 

KAYNAK: Europen Marketing Data and Statisticks 26 th Edition, 1991 Landon, 
sf. 110 ve 314'deki International Camporisons rakkamlarından ya
rarlanılarak düzenlenmiş, Türkiye ile ilgili rakamlar ise, sf. 46 
Tablo 17'den alınmıştır. 

Tablo 18'de de görüldüğü gibi kişi başına reklam har

camaları en yüksek olan Avrupa ülkesi yaklaşık 285 $ ile 

İsviçredir. Bunu 209 $ ile İngiltere, 188 $ ile de İsveç 
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izlemektedir. Türkiye'de ise bu oran 5 $düzeyindedir ve 

Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan tab

lonun hiç de iç açıcı olmadığı görülmektedir. 

B- REKLAMIN TURKİYE'NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDEKİ 

ROL ti 

Gelişme, öncelikle talep bulan veya bulacak olan 

mal ve hizmetlerin üretilmesi ve bu hedefe dönük bir üre

timin gerçekleştirilmesi için kaynakların verimli şekilde 

kullanılmasıdır. Pazarlamanın talep elde etme fonksiyonu

nun bir aracı olan reklam da üretimi talebe yönlendiren 

bir hizmeti başararak kaynakların ekonomide en verimli 

şekilde kullanılmasına imkan hazırlar ve kalkınmaya yar

dımcı olur. özellikle rekabetin milli sınırların ötesine 

taşan uluslararası bir nitelik kazanması ve bunun sonucu 

olarak gelişmekte olan ülkelerin gittikçe uluslararası 

piyasalarda rekabet etme zorunluluğu reklamın önemini git

tikçe arttırmaktadır. 

Türkiye'de de 6 kasım 1983 seçimlerinden sonra it

halatın serbest bırakılması, yabancı sermayenin gh.L,,..ine 

izin verilmesi, gümrük muafiyetleri, vergi indirimleri 

gibi ekonomik politikalar yabancı şirketlerin yerli piya

saya girmesine ve rekabetin artmasına neden olmuş, buda 

endirekt olarak reklam sektöründe hareketlenmeye yol aç

mıştır. 

özellikle son yıllarda ekonomik büyümeyi dışa açık 

bir ekonomik model içinde gerçekleştirmeyi hede alan ül

kemizde, verimlilik artışlarını ve karlarını daha üst dü

zeye çıkarma çabasında bulunan işletmeler, bu amaca ulaş

mak için; tüketici isteklerine uygun üretimi, kaliteyi ve 
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fiyatı öngören dinamik bir pazarlama felsefesi içerisinde, 

bir yandan ürün ve piyasa çeşitlendirmesine giderken, öte 

yandan eski müşterilerini korumak, potansiyel tüketicile

ri çekmek için satışları etkileyen önemli faktörlerden bi

risi olarak reklama başvurmak ve dinamik reklam modelleri 

uygulamak zorunda kalmışlardır. 

Bu politikalarda, reklam sadece basit bir rekabet 

ve satış arttırma aracı olarak değil, tüketiciyi aydınla

tan, bilgilendiren, toplumun kültür düzeyini yükselten, 

tüketicinin bilinçli seçimine yardımcı olan, firma imajını 

sürekli olarak canlı tutan ve güçlendiren sonuçta firmanın 

verimliliğini arttıran bir araç olarak kabul edilmelidir. 

Aynı zamanda Türk ekonomisinin ekonomik istikrar 

programının uygulanmasından bu yana iç talep yetersizliği 

ile karşı karşıya bulunduğu dikkate alındığında, reklamın 

talep genişletici fonksiyonu ile piyasalarda dinamizm ya

ratma bakımından büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 

özellikle 24 Ocak 1980 yılından son~a ortaya çıkan talep 

durgunluğu şokuna uğrayan firmalar, tam anlamıyla bilinçli 

olmamakla birlikte reklam hizmetlerine olan taleplerini 

arttırmışlardır. 

Büyük işletmeler de uluslararası piyasalarda sahip 

oldukları rekabet gücü ve kurumsal statüleri ile vergi ge

lirlerini arttırmak suretiyle reklamı ekonomik gelişme için 

itici ve finansman kaynağı yaratıcı bir fonksiyon olarak 

görmektedirler. Türkiye'nin ekonomik gelişmesinin öncelik

le yatırımlardaki artışa ve yeterli ve güvenilir finansman 

kaynaklarının sağlanmasına bağlı olduğu dikkate alındığında, 

reklamın bu durumda da kitlesel üretim, yüksek rantabilite 

ve yüksek vergi gelirleri yaratan fonksiyonu ile ekonomik 

gelişmenin gerçekleşmesine etki eden önemli bir fonksiyon 

olduğu görülmektedir. 
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Türk ekonomisinde ve ekonomik kalkınmamızın devamın

da en önemli sorunlardan birinin üretimin kesintisiz devam 

etmesini sağlamak ve aşırı stokların teşekkülüne, böylece 

kıt kaynakların stok birikimlerinde atıl durumda yoğunlaş

masına meydan vermemek olduğu dikkate alındığında da, rek

lamın yine ekonomik gelişmede vazgeçilmez düzenleyici fonk

siyonunun ne derece önemli olduğu görülmektedir. 

1- REKLAMIN İŞLETME FONLARININ ETKİN KULLANIMINI 

SA~LAYICI BİR FAKTÖR OLARAK TURKİYE'NİN EKONOMİK 

GELİŞMESİNDEKİ ROLU 

Reklam sayesinde işletmeler, satışlarını ve dola

yısıyla üretim hacimlerini maksimum rantabilite noktasına 

kadar çıkarmaya çalışırlar ve bu noktaya kadar reklam, üre

time tahsis edilen işletme fonlarının etkin kullanımını ve 

işletmenin satış ve üretim hacmini arttırmayı teşvik eder. 

Bu nedenle parasal kaynakların sınırlı olduğu ülkemizde bir 

yandan üretimi teşvik edici, diğer yandan da işletme fonla

rının etkin kullanımını sağlayıcı bir araç olarak reklamın 

önemli bir rolü vardır. Ancak işletme fonlarının etkin kul

lanımını sağlayan tek aracın reklam olmadığı unutulmamalı

dır. 

Reklama tahsis edilen parasal kaynakların hacmi ne 

olursa olsun reklam faaliyetinin rantibil olması için reklam 

sayesinde elde edilen hasılanın reklam harcamalarından yük

sek olması gerekir ve böylece reklam harcamalarının ranta

biletesinden söz edilebilir. Rantabiletenin maksimum sınırı, 

reklama tahsis edilecek harcama miktarını tespit etmek ve 

işletme fonlarının etkin kullanımını sağlamak bakımından 

son derece önemlidir. Çünkü bu noktadan sonra yapılacak her 

hangi bir reklam harcaması işletme fonlarının etkin kulla

mını önler ve kaynak israfına yol açar. 
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Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, maksimum ranta

bilite bakımından reklam harcamaları ile satış gelirleri 

arasındaki brüt ve marjinal ilişkiler, ancak işletme ba

kımından değer taşımaktadır ve maksimum rantabilite nokta

sına ulaşılması, işletmeden işletmeye farklılık göstermek

tedir. <32 > Çünkü mal ve hizmetlerin maliyetleri, satışların 
reklamdan etkilenme dereceleri, işletmelerde reklamın yanı

sıra satışları etkileyen diğer faktörlere de bağlıdır. 

Bunun yanında işletmeler, gelecek dönemin reklam har

camalarını blitçelerken işletme fonlarının etkin kullanımını 

sağlamak içni genellikle geçmiş yıllarda gerçekleşmiş rek

lam harcamaları ile gerçekleşmiş ciro hacmi arasındaki oran

ları inceleyerek yaptıkları analizlere göre hareket ederler 

ve bunun yanında ticari ve finansal im.kanlarıda gözönünde 

bulundururlar. 

İşletmelerin reklam bütçesi bu durumda; 

- Talebe göre üretime yön ve+mek, 

- Talebi uyararak işletme fonlarının etkin kullanı

mını sağlam.ak suretiyle, üretim hacmine ve GSMH'

nın artış hızına diğer bir deyişle büyüme ve kal

kınma hızına etki eder. 

2- REKLAMIN YATIRIM VE İSTİHDAM OLANAKLARINI 

GELİŞTİRİCİ ETKİSİ 

Reklam toplumu tüketime yönelten itici bir güç 

olarak talebin hızlanmasında etkili olmakta ve hızlanan ta

lep bir yandan yeni yatırımları özendirirken, diğer yandan 

(32) Hasan Olalı, Muanmıer Doğan, Reklamın Türkiye'nin ekonomik gelişmesi 
ve verimlilik üzerindeki etkisi, İzmir Ticaret borsası yayınları 
No: 34, İzmir, 1987, sf. 65 
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istihdam olanaklarını geliştirmek suretiyle sanayileşme

nin ve dinamik bir ekonomik sisteme kavuşmanın sürükleyici 

faktörü olmaktadır. 

Aynı zamanda reklam, büyük pazarlardaki rekabet or

tamını geliştirerek Türk ekonomisinde de üretim faktörle

rinin en verimli şekilde kullanılmasını ve dolayısıyla ya

tırım ve istihdam olanaklarının geliştirilmesini sağlamak

ta ve böylece topluma dağılan gelirler milli ekonomide tü

ketimi, talebi, yatırımları ve istihdamı teşvik ederek eko

nomide kümülatif bir gelişme süreci oluşturmaktadır. 

a- REKLAMIN YATIRIM OLANAKLARINI GELİŞTİRİCİ 

ETKİSİ VE REKLAM HARCAMALARININ YATIRIMLARDAKİ 

PAYI 

Türk ekonomisinin 1980'li yıllardan itibaren dışa 

açık bir politika izlemesi sonucunda üreticilerin mal arzını 

çoğaltarak çeşitlendirmesi ve bu mal ve hizmetlerin dış pi

yasalarda tanıtımını ve reklamını yaparak dış satımlarını 

arttırmalarıyla elde ettikleri döviz gelirleri, sermaye 

malı ithalinin ve dolayısıyla yatırımların arttırılmasını 

sağlamış ve böylece reklam dolaylı da olsa mal ve hizmetle

r in dış piyasalarda tanıtımını yaparak yatırım olanaklarını 

geliştirmiştir. Ve Türkiye'nin son 3 yılda ihracatının 7 

milyar dolardan 11 milyar dolara çıkmasında dış ülkelerde 

yaptığı tanıtma ve reklam faal~yetlerininde önemli bir rolü 
olmuştur. (3 3 ) .. 

Türkiye'de para ve sermaye piyasalarını oluşturan 

kurumların cazip tekliflerle yaptıkları reklamlar da bir 

yandan fertlerin tasarruf hevesini arttıran, diğer yandan 

(33) İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik Rapor, Yayın No: 17, 1989 İstanbul, 
sf. 86. 
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da birikimlerin iş alanına ve yatırımlara yönelmesini sağ

layan, sonuçta ekonomik gelişmeyi etkileyen olumlu faali

yetler olarak görülmektedir. Teşebbüs sahipleri gelişmeyi 

sağlayacak yatırımların gerektirdiği kaynakları ya doğru

dan doğruya yada dolaylı olarak toplum tasarrufuna başvura

rak elde etmekte ve böylece sermaye arzı ve sermaye tale

binden oluşan sermaye piyasası ancak reklam yoluyla işleye

bilmektedir. C 34 >Organize edilmiş sermaye piyasaları da 

Türkiye'de toplumun atıl fonlarını müteşebbüslerin emrine 

sunarak hem yatırımların finansmanını hem de sermayenin en 

verimli alanlara yönelmesini sağlayarak gelişmeyi hızlan

dırmaktadır. 

öteyandan reklamcılık sektörünün bizzat bir yatırım 

alanı olarak ekonomik verimliliği etkilediği gözden uzak 

tutulmamalıdır. Alınan bazı ekonomik kararlara yabancı şir

ketlerinde Türkiye'ye yönelmesi rekabet ortamının yoğunlaş

masına ve hızlanmasına neden olmuş eskiden firmaların zo

runluluk olarak yaptıkları reklam, firmalar tarafından sa

tış garantisi getiren bir yatırım olarak görülmeye başlan

mıştır. Yapılan anket sonuçlarıda firmaların %38,3'nün rek

lamı tamamen bir yatırım unsuru olarak gördüklerini ortaya 

koymaktadır. Bunun yanında kısmen bu cevaba ı~atılmayanların 

oranı %35,6, reklamı bir yatırım unsuru olarak görmeyenle

rin oranı ise %3,5 tir.C 35 ) 

Bunun yanında reklam harcamalarının yatırımlardaki 

payı özellikle son yıllarda artmış ve 1980 yılında binde 9 

olan bu oran 1989 yılında yüzde 3,S'e kadar çıkmıştır. 

(34) Mehmet Oluç, İşletme Organizasyonu ve Yönetimi, birinci cilt, üçüncü 
baskı, 1.ü.İşletme Fakültesi Yayını No: 77, İstanbul 1978, sf. 454 

(35) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 59, Reklamcılık eki, 25 Kasım 1985, 
İstanbul, sf. 10 
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TABLO 19 

REKLAM HARCAMALARININ YATIRIMLARDAKİ PAYI 

(1980-1989) 

(cari fiyatlarla) 

Toplam Reklam Toplam Yatırım Reklam Harcamalarının 
Harcamaları Hacmi Yatırımlardaki Payı 

(Milyon) (Milyar) (%) 

7.900 816 0,9 

19.600 ı. 169 1,6 

26.500 1.542 1,7 

28.836 2.041 1,4 

44.594 3.261 1,3 

76.285 4.951 1,5 

109.568 5.129 2,1 

172.175 6.830 2,5 

332.146 11.653 2,8 

596.100 17.014 3,5 

Toplam Reklam harcamaları rekamları Medya Aylık Pazarlama İletişim 
Dergisi Cilt 3, Sayı 3, Şubat 1990 sayısından Toplam Yatırım ra-
kamları da İstanbul Ticaret Odası Ekonomik Raporlarından yararla-
nılarak düzenlenmiştir. 

b- REKLAMIN İSTİHDAM OLANAKLARINI GELİŞTİRİCİ 

ETKİSİ 

Reklamcılık faaliyetleri gerek doğrudan doğruya 

gerekse dolaylı olarak önemli bir istihdam alanı oluşturmak

tadır. Doğrudan doğruya istihdam reklamcılık mesleklerinde 

çalışan personel sayısını ifade ederken, dolaylı istihdam da 

reklam meslekleri ile ilişkisi olan yan reklamcılık işletme

ler inde çalışan personel hacmini ifade etmektedir. 
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Türkiye'de reklamcılık sektörünün istihdam açısın

dan oldukça küçük bir hacime sahip olduğu görülmektedir. 

örneğin Türkiye'nin en büyük reklam ajansında 200 dolayın

da eleman çalışırken, ABD'nin sekizinci sırasında yer alan 

reklam ajansında 130.000 dolayında eleman çalışmaktadır. <36 ) 

Ancak Türkiye'de reklamcılık anlayışının gelişmiş ülkelere 

göre daha geç yerleştiği unutulmamalıdır. 

Aynı zamanda Türkiye'de reklamcılık sektöründe gide

rek nitelikli eleman istihdamının arttığı, ancak bunun ye

terli bir düzeyde olmadığı bilinmektedir. Sektörde eleman 

yetiştirmek için gerekli ve yeterli bir düzeyde tam olarak 

eğitim veren bir kuruluşun bulunmadığını belirten yetkili

ler, eğitim kuruluşlarının bir alt yapı oluşturmalarının 

gerekli olduğuna dikkati çekriıekte< 37 ) ve aynı zamanda yeni 

eleman yetiştirilmemesinden dolayı eski ustaların değer ka

zandığını, transferlerin ardı arkasının kesilmediğini bunun 

sektör için çok sakıncalı olduğunu, eleman transferi yerine 

yeni reklamcılar yaratılmasının daha sağlıklı bir iş ortamı 

yaratacığını belirtmektedirler. 

Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye'de reklamcılık sek

töründe eleman yetiştirilmesine önem verilmiş ODTU (Ort2-

Doğu Teknik Universitesi) Hacettepe ve Basın Yayın Yüksek

okullarında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi gören 

yeni bir kuşak yetiştirilmeye başlanmıştır. Ancak son yıl

larda nitelikli eleman yetiştirilmeye başlanmasına karşın, 

sektörde yaratıcı eleman sorununun bulunduğu dikkati çek

mektedir. 

Bunun yanında Türk reklam piyasasına girerek yerli 

reklam ajanslarıyla ortaklık kuran yabancı reklam ajansla

rı da sektörü eleman açısından daha nitelikli kılmakta ve 

Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerle işbir-

(36-37) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 45, Reklamcılık eki 6 Kasım 1989, 
İstanbul s: 1 
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liği içine girerek istihdam hacminin genişlemesine yardım

cı olmaktadırlar. Aynı zamanda ortaklık kuran yabancı rek

lam ajansları bünyelerinde çalışan yerli elemanlara kurs

lar vererek onları yetiştirme konusunda önemli bir rol oy

namakta böylece yeni teknik bilgilerin yerli ajanslara ak

tarılmasını sağlamaktadırlar. 

II- REKLAMIN EKONOMİK VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Reklamın satışları arttırıcı, birim üretim ve stok 

maliyetleri düşürücü, teknolojik gelişmeyi hızlandırıcı ve 

yatırım ve istihdam olanaklarını geliştirici etkisi, rekla

mın ekonomik verimlilik üzerindeki etkisinin önemini arttır

maktadır. 

Gerçekten de reklam işletmelerin yeterli bir verim

lilik ve kar elde etmeleri için ürettiği mal ve hizmetlere 

yeterli bir talep hacminin yaratılmasında etkili bir fak

tör olduğu kadar, işletmelerde üretim hacmiyle bağlantısı 

olmayan sabit maliyet giderlerinin de daha çok üretim biri

mine dağılımını gerçekleştirmek suretiyle birim maliyetle

rin· Q:O':'rnesine, kapasite kullanım oranının artmasına ve so

nuçta ekonomik verimliliğin yükselmesine olanak vermekte

dir. Bunun yanında reklam, işletmelerde stokların dönme ça

bukluğunu hızlandırarak işletme sermayesinin daha hızlı ser

best kalmasını ve serbest kalan parasal fonların başka ya

tırım alanlarında kullanılmasını sağlayarak verimlilik, ar

tışına neden olmaktadır. 

öteyandan reklam, toplumu yüksek düzeyde tüketime 

yönelten itici bir güç olarak talebin hızlanmasında etkili 

olmakta, hızlanan talep bir yandan yeni yatırımları özendi

rirken, diğer yandan istihdam olanaklarını geliştirmek sure

tiyle verimlilik artışına katkıda bulunmaktadır. 
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Aynı zamanda liberal ekonomilerde reklam, f irmala

rın rakiplerinden geri kalmamak için yeni teknolojilerin 

yaratılmasını veya transferlerini gerekli kılan bir faktör 

olarak verimliliğin artmasını sağlamaktadır. Birçok endüst

ri kolunda daha kaliteli ve çeşitli mal gruplarının tüke

ticilere sunulma arzusu, yeni teknolojilerin üretime sokul

masına neden olmakta, böylece teknolojik gelişmelerin sağ

ladığı verimlilik artışları reklamcılığın bir ürünü olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

Bu açıklamalar rekrnalcıliğın günümüz ekonomisinin vaz

geçilmez bir elemanı olduğunu belirtmekte ve piyasa güçle

rinin egemen olduğu bir pazar ,ekonomisini sürdürebilmek için 

reklamın zorunlu olduğunu ve reklamın rol oynamadığı rekabet

çi bir pazar ekonomisinin düşünülmesinin imkansız olduğunu 

göstermektedir< 39 )_ Ancak reklamın, tüketiciyi aydınlattığı 
ve rasyonel secimi kolaylaştırdığı ölçüde faydalı ve verimli 

olduğu du unutulmamalıdır. 

A- REKLAMIN SATIŞLARI ARTTIRICI ETKİSİ DOLAYISIYLA 

VERİMLİLİK UZERİNDEKİ ETKİSİ VE TURK DEMİRDÖKUM 

Öl:U•n.;~! 

Reklamın satışlar üzerindeki ilk etkisi toplam talep 

artışına yol açmasında görülmektedir. Gerçekten de bir iş

letmenin faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi, yeterli 

bir verimlilik ve kar elde etmesi, ürettiği mal ve hizmetle

re yeterli bir talebin sağlanmasına bağlıdır ki bunun için

de işletmeler yeterli talep hacminin yaratılmasında etken 

bir faktör olan reklam vasıtasıyla satışları arttırma yoluna 

gitmektedirler. Ve satışlar sayesinde üretim hasılasının da-

(39) Stanley A. Cohen, Advertising Regulation Changing Growing Area 
"Advertising Age" April 30, 1980, sf. 213 
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ha çabuk paraya çevrilmesi suretiyle sermayesini yeniden 

kullanma imkanına sahip olan işletmeler, böylece dışarıdan 

kısa vadeli kredi arama ihtiyacını belirli ölçülerde sı

nırlayabilirler. Özellikle kredi maliyetlerinin aşırı dü

zeyde olduğu, finansman güçlüklerinin işletme faaliyetle

rini tehdit eden boyutlara ulaştığı günümüzde işletmele

rin kısa vadeli para ihtiyaçlarını karşılamaları ekonomik 

verimliliği olumlu yönde etkilemektedir. 

Reklam veren firmaların reklam amaçları üzerinde 

yapılan anket araştırmaları da işletmelerin faaliyet alan

larına göre farklılık göstermekle beraber firmaların %41'

nin satışları arttırmak amacı ile reklam yaptığını, satış

ları arttırmanın firmalar için birincil amaç olduğunu orta

ya koymaktadır. (Tablo 20). Bunu eski malı hatırlatmak, 

piyasadaki yeri korumak, yeni malı tanıtmak, rakiplerden 

farklı olduğunu vurgulamak ve hizmetleri tanıtmak gibi 

amaçlar izlemektedir. 

TABLO 20 

FİRMALARA GÖRE REKLAMIN BİRİNCİL AMACI 

AMAÇ 

-Reklam yarar sağlamıyor 

-Satış arttırmak amacıyla reklam yapılıyor 

-Eski malı hatırlatmak amacıyla reklam yapılıyor 

Firma 
Sayısı 

2 

25 

6 

-Piyasadaki yeri korumak amacıyla reklam yapılıyor 6 

-Yeni malın tanıtımı amacıyla reklam yapılıyor 15 

-Rakipten farklı olduğunu vurgulamak amacıyla 2 

-Hizmetlerin tanıtımı amacıyla 5 

-Cevap yok 4 

TOPLAM 65 

Toplam içinde 
% Pay 

3,3 

41,0 

9,8 

9,8 

24,6 

3,3 

8,2 

lOO,o 

KAYNAK: Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 59, Reklamcılık eki 25 Kasım 1985 
İstanbul, sf. 1 
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Bu tablo açık uçlu bir anket sonucu oluşturulmuş; 

"işletmenize göre reklamın amacı nedir?" sorusuna alınan 

cevaplar sonucunda tasnif edilip bu amaçlar sıralanmıştır. 

Bu sorunun açık uçlu sorulmasındaki amaç, reklam kararı 

alan yöneticilerin alternatif amaçları kendilerinin sırala

malarındandır. <4 o) 

İşletmelerin çeşitli faaliyet alanlarında da satış

ları arttırmak firmaların amaçları arasında ilk sırada yer 

almakta, özellikle cam, ilaç, gıda, otomotiv, tekstil, ya

pı malzemeleri ve kimya sanayi gibi faaliyet·alanlarında 

%50 satışları arttırmak amacıyla reklam yapılmaktadır ve 

bunu Tablo 2l'de de görtildtigü gibi diOer faaliyet alanları 

izlemektedir. 



İŞLETMELERİN FAAL1YET ALANI VE REKLAM AMACI (%) 

İşletmenin Reklam Piyasadaki Yeni Rakipten 

Faaliyet işe 
Satış Eski malı yeri malın 

Hizmetin farklı Toplam 
alanı Yaramaz arttırmak hatırlatmak korumak tanıtımı 

tanıtımı olduğunu 

vurgulamak 

Kimya Sanayi 0,0 50,0 o,o 33,3 o,o 0,0 16,7 100,0 

Yapı Malzemeleri 16,7 50,0 o,o o,o 33,3 0,0 0,0 100,0 

Madeni Eşya 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0 o,o o,o 100,0 
Alm.Kağıt,Boya 

Cam, İlaç 0,0 57,1 14,3 o,o 28,6 o,o o,o 100,0 

Gıda 0,0 50,0 16,7 0,0 33,3 o,o 0,0 lOO,o 

Otomotiv 0,0 50,0 25,0 o,o 25,0 0,0 o,o 100,0 

Tekstil 25,0 50,0 0,0 o,o 25,0 o,o o,o 100,0 

Hizmetler 0,0 29,4 5,9 17 ,6 11,8 29,4 5,9 100,0 
1 

Yayıncılık 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 O" 
cx 
1 

KAYNAK: Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 59, Reklamcılık Eki, 25 Kasım 1985, sf. 1 
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Gerçekten de yapılan araştırmalar reklam ile satış

lar arasında bir ilişkinin bulunduğunu açıkça ortaya koy

maktadır. örneğin ABD'nin 17 satış mağazasında ve en büyük 

19 süpermarketinde yapılan araştırmalarda yıllık reklam 

harcamaları ile yıllık satışlar arasında korelasyon kat-

sayısı 0,9 oranında bulunmuş böylece satışlar ile reklam 

harcamaları arasında bir bağımlılık olduğu ve reklam harca

maları değiştikçe satışların da aynı yönde değiştiği kanıt

lanmıştır. Söz konusu araştırma bir dolarlık reklam harca

masının süpermarketlerde 89 dolarlık, büyük satış mazağaza

larında da 27 dolarlık bir artış sağladığını ortaya koyrnuş-

t 
(41) ur. 

Buna rağmen çeşitli firmalarda yapılan anket çalış

malarında; firmaların %47,8'i reklamı bir maliyet unsuru 

olarak değerlendirmekte, %35,6'sı yapılması gereken zorunlu 

bir harcama olarak görmekte, %16,6'sı ise bu konuda yorum 

yapmaktan çekinmektedir. <42 ) 

Bunun yanında firmaların reklam yoluyla satış hacim

lerindeki artışlarını gerçekleştirme çabaları ekonomik ha

yatı daha dinamik hale getirerek, birim maliyetlerin düş

mesine, malların kalitesinin yükselmesine üretim h~kımından 

teknik yöntemlerin ilerlemesine ve kapasite kullanım oran

larının artmasına imkan veren ve ekonomik gelişmeye yardım

cı olan önemli bir faktördür. 

1- TtlRK DEMİRDÖKUM A.Ş.'nin REKLAM HARCAMALARI İLE 

SATIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

Şirket bazında yapılan bu araştırmada reklam har 

carnaları etkinliğinin ölçümene çalışılmış ve incelemede 

(41) Raymond A.Marquardt and Gene W.Murdock, The Salel Advertising 
relationship: An investigation of correlations and consistencny 
in Supermarket and departmen Stores "Jonural of Advertising 
Research", October, November 1984, Volume 24, Na: 5 

(42) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 59, Reklamcılık Eki, 25 Kasım 1985, 
s.10 
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Türk Demirdökürn A.Ş. 'nin reklam harcamalarının satışları 

üzerindeki etkisinin yönü ve derecesi araştırılmıştır. 

Uygulama yöntemi satışlarla reklam harcamaları ara

sındaki ilişkiyi gösteren regresyon analizine dayanmakta

dır ve regresyon eşitliğinin tahminlenmesinde son on yıl

lık döneme ilişkin Türk Demirdöküm A.Ş.'nin toplam reklam 

harcamaları ile satışları veri olarak kullanılmıştır. 

TABLO 22 

YILLAR İTİBARİYLE TURK DEMİRDÖKUM A.Ş.'NİN 

SATIŞLARI İLE REKLAM HARCAMALARI 

YILLAR 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

(cari fiyatlarla-Bin TL) 

Türk Demirdöküm A.ş. 
Satışları 

CYt) 

5.594.722 

5.996.258 

7. 051.116 

8.040.225 

15.759.192 

28.292.457 

47.573.547 

81.146.280 

151.338.505 

278.859.841 

Türk Demirdöküm A.ş. 
Reklam Harcamaları 

(Xt) 

41.584 

129.980 

166.876 

144.393 

210.165 

443.000 

845.000 

1.498.762 

2.172.047 

5.227.990 

KAYNAK: Türk Demirdöküm A.Ş. 'nin Yıllık Bilançolarından yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 
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Satışların reklam harcamalarına karşı duyarlılığını 

doğrudan belirlemek amacıyla, saptanmak istenen regresyon 

eşitliği ekonometrik bir model olarak ifade edilen aşağı

daki modelde gösterilmiştir. 

Yt = Sa + Sı xt + E 

yt = t yılındaki Türk Demirdöküm A.Ş. 'nin Satışları 

Xt = t yılındaki Türk Demirdöküm A.Ş. 'nin reklam 

harcamaları 

Yt modelin bağımlı (endogen) değişkeni, Xt bağımlı 

değişkeni açıklayan bağımsız (exogen) değişkendir. f3 0 ve 

al ise modelin parametreleridir. 

Tablo 22'deki veriler kullanılarak Yr = S0 + f3 1 Xt+s 

modelindeki parametreler en küçük kareler yöntemine göre 

tahmin edilmiş ve tahmin edilen bu parametrelerden f3 0 =3,35, 

$ 1 =54,61 olarak bulunmuştur. Bulunan bu parametreler modele 

konulduğunda regresyon eşitliği aşağıdaki gibi saptanmış

tır. 

Yt = 3,35 + 54,61 xt 

Modeldeki S1 parametresi (+) bulunmuştur ki buda 

Türk Demirdöküm A.Ş. 'nin reklam harcamalarındaki artışın 

satışlarında da bir artışa neden olacağını göstermektedir. 

Modelin gerçeği yansıtma gücünü belirlemek amacıy

la modele t testi, F testi, R2 testi uygulanmış ve bunun 

yanında parametrelerin güven aralıkları ve esneklikleri 

tespit edilmiştir. 
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t Testi 

60 için 

Ho: l3 o = o 

Hı: so > o 

So 3,35 
th = - 0,388 

sao 
8,6 

tt (0,05), (8) = 2,306 

l3 l için 

Ho: aı 

-
Hı: aı 

= o 

> o 

54,61 
10,18 5,36 

H
0 

red 

t testleri olumlu so_nuç verdiğinden Xt değişkeninin 

Yt değişkenini açıklamada istatistiksel bakımdan olumlu ol

duğu görülmüş ve H0 hipotezi red edilerek olaylar arasında 

ilişki olduğu saptanmıştır. 

-$
0 

S
0 

± t0,05.sS 0 

$ 0 3,35 ± 2,306.0,388 

S0 3,55 ± 0,89 
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4,44 

/ 
o Anlamlı PO 

~ 
2,66 

Bı = Bı ± to,os.s6 1 

Bı = 54,61 ± 2,306.10,18 

Bı = 54,61 ± 23,47 

78,08 

/ 
Sı Anlamlı 

~ 
31,14 

F Testi 

= o 

F (0,05) (2,8)= 4,46 

R2 /k-l 392 
(l-R2 )/(n-k) 
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F testi olumlu sonuç vermiş ve bağımsız değişkenin 

(Xt) bağımlı değişkeni etkileme gücünün olduğu saptanmış

tır. 

Durbin-Watson Testi 

(n<l5 olduğundan Von-Nevmann testine başvurulmuştur} 

v = d. n' n'=n-k 
n'-1 

Pozitif otokorelasyon sınır noktası (%5} 

V(9) = 1,1524 

Negatif otokorelasyon sınır noktası (%5) 

v*(9) = 3,3476 

D.W. katsayısı 

9 v = 2,5929 c8 > 

(d) = 

2,917 

re 2 
t 

V(9) < V < v*(9) 

Test sonucu bulunan diğer iki sınır arasında çıktı

ğından modelde otokorelasyon mevcut değildir. 

R2 Testi 

E(Yt - Yt>2 
1 - = 0,98 

r(Yt - Yt>2 

1- 1 (1-R . (n-1) ı 
n-k 0,97 
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R2 modelin belirginlik katsayısıdır ve 0,98 olarak 

bulunmuştur ki buda bağımsız değişken olan Xt'nin bağımlı 

değişken olan Yt'Yi açıklamada oldukça kuvvetli olduğunu 

göstermektedir. Bunun yanında bulunan bu değer Türk De

mirdöküm A.Ş. 'nin satışları ile reklam harcamaları arasın

da çok sıkı bir ilişkinin bulunduğunu ve reklam harcamala

rının satış gelirlerinin değişiminde büyük rol oynadığını 

göstermektedir. Düzeltilmiş R2 : (R 2
) işe tahmin edilen pa

rametre sayısıyla gözlem sayısı arasındaki ilişkilere göre 

daha güvenilir belirğinlik katsayısının bulunmasını sağla

mıştır. 

Esneklik 

-Yt 3,35 + 54,61 Xt 

54,61 1,083 
62,5 = 0,95 

Pozitif değer taşıyan reklam esneklik katsayısı 0,95 

olarak bulunmuştur ki buda reklam harcamalarının satış ge

lirlerini olumlu yönde etkileyeceğini belirtmektedir. Ve 

Xt'de yani Türk Demirdöküm A.Ş. 'nin reklam harcamalarında 

1 birimlik artışa karşılık Yt'de yani firmanın satışlarında 

%0,95'lik bir artış meydana gelmektedir. Bunun yanında Şir

ketin t yılındaki reklam harcamalarında %10'luk bir artışın, 

aynı t yılına ilişkin satış gelirlerinde %9,S'lik bir artışa 

neden olduğu görülmektedir. 

Genel olarak model yorumlandığında firmanın satışla

rını açıklamak için seçilmiş olan değişkenin (Xt) yerinde 

bir değişken olduğu görülmektedir. Modele uygulanan bütün 

testlerin anlamlı çıkmasıda modelin realiteye uygunluğunu 

ve ayrıca değişkenler arasında ilişkiye rastlanmamasıda eko

nometrik açıdan arzu edilen bir durumun varlığını gösterrrek

tedir. 
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III- REKLAMIN EKONOMİ UZERİNDEKİ ETKİSİNİN 

ÖLÇULMESİ 

Ekonomik mal ve hizmetlerin reklamı ne derece önemli 

ise, reklamın hangi ölçüde ettili olduğunu, bir deyişle ve

rimliliğini ölçmekte o derece önemlidir. Çünkü reklamın 

nihai amacı şatışları ve karlılığı arttırmaktır. Ancak, rek

lam harcamaları aynı zamanda işletme için bir maliyet fak

törüdür. Bu nedenle reklamın etkisi ölçülmediğinde reklama 

tahsis edilen fonların verimliliğide değerlendirilmemiş 

olur. Şunu da belirtmek gerekirki reklamın verimliliğini 

ölçmek için sadece satış kayıtlarına dayanmak isabetli ol

mayabilir. Çünkü reklamcılık pazar karması elemanlarından 

sadece birisi olduğundan, pazar karmasını oluşturan diğer 

faktörlerden soyutlanarak sadece reklamın satışlardaki et

kisini ölçmek güç olduğu gibi, genellikle bir reklamın su

nulmasıyla o reklamın alınması arasındaki zaman aralığının 

bazı ürün gruplarında saptanma güçlülüğü reklamın verimli

liğinin ölçülmesinde yanıltıcı değerlemeler yapılmasına 

neden olabilmektedir. Bunun yanında satış elemanlarının ye

tersizliği ve ticari hizmetlerdeki verimlilik düşüşünün sa

tışları olumsuz yönde etkilemesinin · sorumluluğuda" reklam

lara yüklenebilir. 

Buna rağmen bileşim piyasa araştırma merkezi tara

fından yapılan araştırmalar sonucunda Tablo 25'de de 

görüldüğü üzere reklamın etkinliğinin ölçülmesinde yinede 

işletmelerin, satışlardaki artışları baz olarak aldıkları 

anlaşılmıştır. (Tablo 22) 
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TABLO 23 

FİRMALARIN ETKİNLİGİNİ DEGERLENDİRME ÖLÇÜLERİ 

Değerlendirme 

- Başarı ölçülmüyor 

- Reklam prestij için yapılıyor 

- Araştırma yaparak 

- Spesifik bir teknikle 

Genel beğeniye göre 

Satışlara göre 

- Cevap yok 

- Toplam 

Firma Sayısı 

2 

2 

8 

6 

4 

33 

18 

73 

* Anket sonuçlarına göre düzenlenmiş bir tablodur. 

Toplam içindeki 
7. Payı 

2,7 

2,7 

10,8 

9,1 

5,4 

44,8 

24,5 

100,0 

KAYNAK: Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 59, Reklamcılık eki, 25 Kasım 
1985, İst, s2. 1 

Ancak reklam harcamaları yapıldığı andan cok, zaman 

içinde satışları etkilediğinden ve çoğu reklamcılık faali

yetlerindeki maksimum etkinlik zaman ilerledikçe ortaya 

çıktığından belirli zaman kesitinde reklamın verimliliği 

isabetli bir şekilde saptanmayabilir. Bunun yanında yüz 

yüze satış, satışları teşvik ve tanıtma gibi satışları ort

tırma amacı güden diğer teşvik vasıtalarının seviyeleri fi

yatlandırma, mal ve kalite, dağıtım kanalları, paketleme 

gibi pazarlama planının fonksiyonel unsurlarının seviyele

ri, genel iktisadi durum, piyasa durumu, tüketici davra

nışları, politik durum ve diğer çevresel faktörler reklam 

etkinliğinin ölçülmesini güçleştiren ve etkinliğin ölçülme

sinde son derece dikkatli olunmasını gerektiren faktörler

dir. 
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Reklam etkinliğinin ölçülebilmesi için ilk adım rek

lam yayınlanmadan önce reklamdan beklenen amaç ve sonuçla

rın kesin ve açık bir şekilde tespit edilmesidir. Ve reklam 

etkinliğini saptamak için reklam öncesinde reklam kampanya

sı devam ettiği sürece ve reklam kampanyasından sonra uygu

lanacak değişik yöntemler vardır. 

En etkin yöntem, reklam kampanyasına girişmeden ön

ce oluşturulan anket gruplara hazırlanan reklamın seyret

tirilmesi ve ne anladıklarının sorulmasıdır. Böylece baş

langıçta büyük masraflara girmeden reklamın doğru yorumla-

nıp yorumlanmadığı saptanmış gerekli değişikliklerin ya

pılması olanağı sağlanmış olur. Reklam kampanyasına başla

dıktan sonra da çeşitli yöntemlerle reklamın izlenip izlen

mediği saptanabilir. Bunun yanında objektif ölçümlerde ya

pılabilir ve bununda en önemli ve tipik olanı satışların 

ölçümü tekniğidir, burada matematik ve istatistik! yöntem

lerden yararlanılarak reklamın satışlar üzerindeki etkileri 

kantitatif olarak ölçülür modelin uygulanmasında dikkatli 

davranılması, reklam amaçlarının daha başlangıçta tam ve 

açık bir şekilde gösterilmesi reklamın gerçek bir iletişim 

aracı fonksiyonunu görmesi, reklam ile reklam sonuçlarının 

alınacağı dönem arasında yeterli bir sür ·-nin geçmesi ayrıca 

işletmenin ticari servislerinin verimliliğininde gözönünde 

tutulması gerekir. 

A. TÜRKİYE GENELİNDE BİR UYGULAMA 

Türkiye için yapılan araştırmada ülke çapında tüm 

kayıtlı reklam harcamaları etkinliğinin ölçümüne çalışıl

mıştır. Uygulama yöntemi; satışlarla reklam harcamaları 

arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon analizine dayan

maktadır. Regresyon eşitliğinin tahminlenmesinde son on 

yıllık döneme ilişkin toplam reklam harcamaları ile özel 
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tüketim harcamaları (satışlar) verileri kullanılmıştır. 

Saptanmak istenen regresyon eşitliği, satışların reklam 

harcamalarına karşı duyarlılığını {esnekliğini) doğrudan 

belirlemek amacıyla logaritmik olarak ifade edilen aşağı

daki modelde gösterilmektedir. 

log St = Log A + a Log Rt + b Log Rt-1 

st = t yılındaki özel tüketim harcamaları {satışlar) 

A = sabite 

a ve b= satışların t ve t-1 yılındaki reklam harcamala

rına göre esneklik katsayıları 

Rt = t yılındaki reklam harcamaları 

Rt-1 = t-1 yılındaki reklam harcamaları 

TABLO 24 

TURKİYE'DE TOPLAM REKLAM 

HARCAMALARI İLE ÖZEL TUKETİM HARCAMALARI {SATIŞLAR) 

{carl :iyatlarla) 

YILLAR 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Reklam 
Harcamaları 

(milyar-TL) 

1,1 
3,6 
7,9 

19,5 
26,S 
28,8 
44,6 
76,3 

120,7 
172,0 

Özel Tüketim Harca
malar (Satışlar) 

(milyar-TL 

967 ,9 
1.393,3 
2,916,4 
4.497,8 
6.195,3 
8,418,0 

13.566,S 
20.226,9 
27.957,5 
37.374,0 

KAYNAK: Hasan Olalı, Muammer Doğan, Reklamın Türkiye'nin Ekonomik 
Gelişmesi ve Verimlilik Uzerindeki Etkisi, İzmir Ticaret 
Borsası Yayınları No: 34 İzmir, 1987 Ek (Tablo) 
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Modele en küçük kareler yönteminin uygulanması so

nucu tahminlenen regresyon eşitliği şu şekilde saptanmış
tır. ( 4 3 ) 

2,670 + 0,798 Log Rt + 0,058 Log Rt-l 

(18,644) (1,629) 

R2 = 0,98 

Tahminlenen regresyon eşitliğine ilişkin bulgular 

şöyle özetlenebilir.(44 ) 

1- Yüksek bir değer ta~ıyan determinasyon katsayısı 

(R 2 =0,98) satışlarla reklam harcamaları arasında çok sıkı 

bir ilişkinin olduğunu ve reklam harcamalarının satış ge

lirlerinin değişmesinde büyük rol oynadığını göstermekte

dir. 

2- Pozitif değer taşıyan reklam esneklik katsayı

ları (a=0,798 ve b=0,058) reklam harcamalarının satış ge

lirlerini olumlu yönde etikleyeceğini göstermektedir. 

3- Rt değişken.ı.uin Rt-ı'e göre çok daha büyük değeri 

gösteren esneklik katsayısına sahip olması ve aynı zamanda 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunması, belli bir yıla iliş

kin satış gelirlerinin bir önceki yılda yapılan reklam har

camaları yerine aynı yıl içinde yapılan reklam harcamaların

dan büyük ölçüde etkilendiğini ifade eder. (Rt-1 değişkeni 

çok küçük esneklik katsayısına sahip olmanın yanında ista

tistiksel olarak anlamlı bulunamamış yani t testinden geçe

memiştir) Çünkü, diğer faktörler sabit kaldığında (ceteris 

paribus) a=0,798 katsayısı, belli bir t yılındaki reklam 

(43-44) Hasan Olalı, Muammer Doğan, Reklamın Türkiye'nin Ekonomik 
gelişmesi ve verimlilik üzerindeki etkisi, İzmir Ticaret Bor
sası yayınları No: 34, sf. 108-109 
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harcamalarında %10'luk bir artışın aynı t yılına ilişkin 

satış gelirlerinde yaklaşık %7,9'luk artışa neden olaca

ğını; öte yandan b=0,058 katsayısı ise bir önceki t-1 yı

lında reklam harcamalarında %10'luk artışın bir sonraki 

t yılına ilişkin satış gelirlerinde ancak %0,58'lik bir 

artışa neden olacağını ifade etmektedir. 

B- REKLAMIN ETKİNLİGİNİ AZALTICI VE ARTTIRICI 

FAKTÖRLER 

Reklamın etkinliğini azaltan en önemli etkenlerden 

biri reklamın güç bir vaatte bulunmuş olmasıdır. Ayrıca 

reklamın ilginç olmaması, antipati yaratması, reklam mesa

jının tam ve etkili olmasının yanında reklam bıkkınlığı, 

bellekte kalma süresinin kısalığı ve bazı kişilerin bildi

rilen mesajlara kayıtsız kalma alışkanlıkları da reklam 

etkinliğini azaltan faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda 

piyasaların yeniden araştırılması, reklam mesajının yeni

den incelenmesi ve reklam etkinliğini arttıracak faktör

lere ağırlık verilmesi gerekir. 

Bunun yanında doğru, güçlü ve çekici özelliklere sa

hip olan etkin bir reklam mesajı reklamın etkinliğini arttı

rıcı faktörlerin başında yeralmaktadır. özellikle reklam 

mesajının fizyolojik ve psikolojik şok yaratması ve yarat

tığı ilgiyi devam ettirmesi bunun sonucundada ikna ederek 

satın almayı kesinleştirmesi reklam etkinliğinin attırılma. 

sında önemli rol oynamaktadır. 

Ancak şunuda belirtmek gerekirki bir reklamın verim-

1 ilik üzerine olan olumlu etkisi, amaçlarına uygun bir rek

lamın deneyimli başarılı bir reklam ajansı ile işbirliğine 
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dayanarak hazırlanmasına bağlıdır. Bunun içinde reklam ve

renin ciddi, başarılı ve deneyimli bir reklam ajansı ile 

çalışması gerekir. 

IV- TÜRKİYE'DE REKLAM AJANSLARININ DURUMU 

VE 

EKONOMİK VERİMLİLİK UZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Türkiye ekonomisinin dar boğazlar yaşaması, inişli, 

çıkışlı grafikler göstermesi reklamcılık sektörüne de yan

sımış ve 24 Ocak 1980 yılından sonra ortaya çıkan talep 

durgunluğu şokuna uğrayan firmalar, tam anlamıyla bilinçli 

olmamakla birlikte reklam hizmeti taleplerini arttırma yo

luna gitmişlerdir. Daha önceden hazırlıklı olmadıkları için 

dara düşen firmaların çoğu çareyi reklam ajanslarına baş

vurmakta bulmuş ve işin bütün yükünü reklam ajanslarına bı

rakıp başka önlem almadan dertlerine çözüm beklemişlerdir. 

Ancak yapılan kampanyaların bir çoğu ana talebi arttırmak 

yerine bireysel firmaların marka taleplerini geliştirmiş 

bu da müşteri transferine yol açmıştır. Bazı reklam ajans

ları müşterilerini reklamın talebi yerinden oynatan araç

lardan yalnız bir tanesi olduğu hususunda uyarmış ancak bu 

uyarıyı dikkate almayan f irrnalar ağır faturalarını reklam 

ajanslarına yüklerlerken, dikkate alan firmaların bir bölü

mü de tüm tutundurma faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlaya

bilen diğer faktörlerinde yardımıyla talep bunalımını at

latma yoluna gitmişlerdir. 

Bunun yanında reklam harcamaları büyük boyutlara 

varan ve sıkı para politikası yüzünden güç duruma düşen 

reklam verenlerin reklamın karşılığını beklemekte geçti

ğimiz yıllara oranla daha ısrarlı ve dikkatli oldukları 

görülmektedir. Bu durum karşışında reklam ajansları yeni 

teknikler geliştirerek daha fazla satışı arttıracak rek-
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lam yöntemleri bulmaya ve uluslararası ilişkiler kurmaya 

başlamışlardır. Bu da reklam ajansları arasındaki rekabe

tin artmasına neden olmuş ve bazı reklam ajansları bu re

kabetten karlı çıkabilmek için müşterilerine uyguladıkları 

%25 ajans komisyonu üzerinden indirim yapmaya başlamışlar

dır. Ancak reklam veren firmaların reklam ajansı komisyon

larından sağlanan %5 yada %10 gibi gelirle değil, gerçekten 

deney sahibi reklam ajanslarıyla işbirliği yaparak onların 

mesleki bilinç ve deneyimlerine saygı göstererek en yüksek 

randımanı sağlamaları mümkündür. Bu nedenle reklam veren, 

kuruluşa ödediği ücret karşılı~ında ajanstan nedenli komple 

hizmet alacağını iyice düşünmek zorundadır. Ve bu yüzden 

reklam verenle reklam ajansı arasında sağlıklı bir diyalo

ğun ve bilgi alışverişinin buluıması ve reklam verenin iyi 

bir reklam bilincine sahip olması gerekir. 

Tilin dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de 

görülen hızlı değişmeler hemen hemen tilin kuruluşların rek

lam ajansı ise çalışmasına yol açmış ve dolayısıyla sek

tördeki ajans sayısı çoğalarak pek çok yeni ajans kurul

muştur. İstanbul Ticaret Odasının meslek komiteleri esas 

alındığında bu alanda çalışan 200'den fazla firmayla kar

şılaşılmaktadır. Ancak bu katogariye filmciler ve sinema

cılar da dahil olduğu için reklam ajanslarının gerçek sa

yısını öğrenmek oldukça zordur. 

Bunun yanında 1989 yılında reklam ajanslarının brüt 

gelirlerine göre (ciro) yapılan sıralamada Cenajans 38.9 

milyar TL ciro ile ilk sırada yer almıştır. Bunu 10 milyon 

lira eksik bir ciro ile Güzel Sanatlar izlemiş ve bu iki 

ajansıda önemli bir ciro hacmiyle Pars-McCann/Erickson, 

Ajans Ada ve Manajans takip etmiştir. (Tablo 25) 
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TABLO 25 

1989 YILI İTİBARİYLE 

AJANSLARIN CİROLARINA GÖRE SIRALANMASI 

(cari fiyatlarla-Milyon TL) 

Ajanslar 

Cenajans 

Güzel Sanatlar 

Pars-McCann/Erickson 

Ajans Ada 

Manajans 

Graf ik-Lintas 

Reklam Meran 

Merkez Ajans 

RPM 

Radar 

Yaratım IFCB 

Yorum 

Reklamevi 

Birleşik Reklamcılar 

Ekol 

Ajans Tek 

Repro 

Epik Ajans 

IRA 

Admar 

Toplam Ciro 

38.976 

38.966 

34.882 

29.470 

27.604 

25.802 

16.996 

12.768 

10.915 

10.065 

9.995 

9.530 

9.460 

9.321 

8.356 

7.952 

6.844 

6.720 

6.472 

6.449 

* Cirolar Sadece Basın ve TV toplamını ifade etmektedir. 

Sıralama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 
Şubat 1990 İstanbul sf. 16 
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Ancak 1988 yılında Türkiye'nin en yüksek ciro yapan 

ilk on ajansın ciro ortalaması 15 milyon dolar düzeyinde 

bulunurken, bu oran İngilterenin ilk on reklam ajansı için 

1988 yılı itibariyle 500 milyon dolar düzeyinde bulunmuş

tur. Ve bu büyüklük Türkiye'deki ajansların ciro ortalama

sından 33 kat daha fazladır. Yine Batı Almanya'nın ilk on 

reklam ajansının 1988 yılı ciro ortalaması 270 milyon do

lar düzeyinde bulunurken, Japonya için bu rakam 2 milyar 

dolara yaklaşmaktadır ki bu büyüklükler de sırasıyla Tür

kiye' den 17 ve 132 kat daha fazladır.< 45 ) Bunun yanında 
dünya piyasasında yer alan herhangi bir reklam ajansının 

toplam cirosunun bile Türkiye'deki tilin reklam ajanslarının 

toplam cirolarından daha fazla olduğu görülmektedir. (Tab

lo 26) 

TABLO 26 

1938 YILI İTİBARİYLE 

DUNYA REKLAM PİYASASINDA YER ALAN BAZI 

REKLAM AJANSLARININ TOPLAM CİROLARI 

(cari-fiyatlarla-Milyon Dolar} 

Aj aı:ı_s_~~r To.12lam Ciro 

Saatchi 8 Saatchi 13.526 

Interpublic Group of Cos 8.402 

WPP Group 7.825 

Omnicom Group 7.072 

Ogilvy Group 5.703 

Eurocom 3.343 

WCRS Group 2.914 

Bozell Inc 1.347 

Lowe Howard Spink 8 Bell 1.316 

GGK Holding AG 578 

Lopex 452 

Sıralama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

KAYNAK: Dünya Gazetesi, Diinya Dosyası 45, Reklamcılık Eki, 6 Kasım 1989, 
İstanbul, sf. 1 

(45) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 45, Reklamcılık Eki, 6 Kasım 1989, 
İstanbul, sf. 1 
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Türk reklam sekt0ründe yaşanan gelişmelere ve reklam 

ajanslarının ve reklam verenlerin bakış açılarındaki deği

şikliklere rağmen Türk reklam ajanslarının toplam ciroları

nın Avrupa standartlarının altında kaldığı görülmektedir. 

Türkiye'deki ajansların toplam bütçeleri olan yaklaşık 300 

milyarlık tutarın Fransa'daki bir reklam ajansının ortalama 

yıllık bütçesinden bile az olduğunu vurgulayan ve Türkiye'

deki tüketim alışkanlığının diğer ülkeler yanında son dere

ce farklı ve alışkanlıklar dolayısıyla azlığına dikkat çe

ken ajanslar, bu konu ile ilgili olarak farklı nedenlerin 

varolduğunu ileri sürmektedirler. Bu nedenler arasında pi

yasadaki para darlığı ve mevcut enflasyon üzerinde duran 

yetkililer bu faktörlerin tüketimi azaltıcı etkisi dola

yısıyla tüketimin ve doğal olarak reklamın istenen seviye

ye gelmediğini belirtmektedirler. Ancak Türkiye'de son yıl

larda yaşanan gelişmelerin umut verici olduğunu açıklayan 

reklamcılar, önümüzdeki yıllarda gelişmenin olumlu olarak 

devam edeceği konusunda birleşmektedirler. 

öte yandan Türkiye'de reklam ajanslarının sayısının 

artmasına karşılık reklam veren kuruluşların sayısının art

maması ve finans güçlüğü Türk reklam ajanslarının yabancı 

ortaklıklar kurmasın-n ~:01 açmış ve ekonomik liberalleşme 

çabalarıda pek çok yabancı şirketin Türkiye'ye olan ilgisi

ni arttırmıştır. özellikle tüketim malları, bankacılık, 

basın gibi yüksek reklam harcamalarının yapıldığı pek çok 

alanda yabancı firmaların Türkiye için hareketlendiren bir 

başka unsur olmuş ve 1989 yılında yabancı ortaklı ajansla

rın sayısı önemli bir artış göstererek 14'ü bulmuştur ki 

buda sektörün hızla yabancı sermayeye doğru açıldığını gös

termektedir ( 46) ve reklamcılık sektöründeki bu uluslararası
laşma süresinin 1990 yılında da süreceği tahmin edilmekte-

dir. 

(46) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 45, Reklamcılık eki, 5 Kasım 1990, 
İstanbul, sf. 15 
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Yabancı reklam şirketlerinin Türkiye'ye gelmeleri 

kuşkusuz Türk reklam sektörü adına sektörün giderek kabul 

edilmekte olan ciddiliğini biraz daha pekiştirecek ve rek

lamcılıkta bilimselliğin önemini biraz daha öne çıkararak, 

hatta teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanma imkanı 

yaratarak Türk reklam sektörünün kalitesinin yükselmesini 

sağlayacaktır. Ancak yabancı reklam şirketlerinin Türk 

reklamcılık sektörüne katkıları olduğu kadar götürdüğü 

şeylerde vardır. Bunlardan biri uluslararası bir marka 

için yapılan reklam harcamalarına ayrılan reklam bütçesin

den sağlanacak gelirin yabancı bir reklam firması ile bölü

şl~sidir. Diğeri ise Türk pazarına giren uluslararası bir 

reklam verenin kendi ülkesindeki reklam ajansınıda bera

berinde getirmesi ve bu yabancı reklam ajanslarının kendi-

lerine ortak aramaya başlamaları özellikle komik paralar-

la iş sıkıntısı çeken Türk reklam şirketlerinin hisselerini 

yok pahasına satın almalarıdır. 

Türkiye'de reklam ajansları tarafından yürütülen rek

lam kampanyalarında yapılan reklamın tüketicileri aşırı gü

dülemeye yöneltmeksizin doğru, bilimsel, inandırıcı ve bil

gilendirici yönde olması reklamın ve reklam ajanslarının 

ekonomiye yapacağı olumlu katkının ön koşuludur. ·BÜ.na bağlı 

olarak reklam sektörünü oluşturan birimlerin başka bir de

yişle reklam veren reklam ajansı ve tüketicilerin çıkarları 
} 

arasında sağlanabilecek uyumluluğun maksimuma yaklaştığı 

oranda reklamın ekonomiye katkısıda maksimuma ulaşacak ve 

reklam ajansları yan hizmet veren üniteler hakkında birbir

lerini enforme ettikleri ve hatta müşterek kuruluş veya 

şirketler oluşturmak suretiyle eksik yönlerini tutarlı bir 

koordinasyonla tamamlamaya gittikleri zaman ekonomiye katkı

ları daha fazla olacaktır. 
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UÇÜNCU BÖLfJM 

I- TELEVİZYONUN TURKİYE'DEKİ DURUMU 

A- TELEVİZYON TEŞKİLATI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1966-1967 yıllarında Federal Almanya hükümetince ya

pılan yatırımlar sonucu 5 kv gücündeki bir verici ile 31 

Ocak 1968 tarihinde ilk olarak Ankara ve Çevresinde yayın 

hayatına giren televizyon, kısa sürede gelişerek bugün ol

dukça geniş bir alan içerisinde izlenebilir duruma gelmiş

tir. Bunun yanında deneme yayınları olarak başlayan bu ya

yınlardan öne~ ülkemizde ilk defa !Ttl (İstanbul Teknik.Uni

versitesi) tarafından 9 Temmuz 1952 yılında ilk televizyon 

yayınları yapılmış ve TRT televizyonu I. Beş Yıllık Kalkın

ma planında yer almamıştır. 

Yayınlar ilk haftalarda haftada iki gün olmak üzere 

saat 19.30 da başlamış, daha sonra haftada üç güne (Salı, 

perşembe, cumartesi), 31 Ocak 197l'de 19.00 da başlamak üze

re haftada dört güne (bugünlere pazar günü ilave edilmiş) , 

3 Mart 1974 tarihinden itibarende Çarşamba günü hariç olmak 

üzere haftada 6 güne çıkarılmış ve nihaye'i.: ::..s Mayıs 1974 ta

rihinden itibarende yayın günleri haftada 7 güne ulaşmıştır. 

Paket program halinde Ankara'dan sonra ilk olarak 

1970 yılında İzmir'de daha sonra tstanbul'da ve Edirne'de 

yayınlarına başlayan TVl, tüm illerimize hızla yayılarak bu 

llerdeki istasyonların merkez yayına başlamasıyla bütün Tür

kiye sathına yayılmıştır. TVl'in program, teçhisat ve ya

yın alanları açısından esas gelişimi ise 1974 yılından iti

baren başlamış ve bu gelişmeye paralel olarak TVl 1984 yı

lından itibaren renkli yayına geçmiştir. Bugün ise TVl ka

nalı günde ortalama 18 saat ile bütün Türkiye'ye ve tele-
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vizyon izleyebilecek yaştakileri dikkate alırsak 51 milyon 

gibi büyük bir kitleye sürekli yayın yapmaktadır. <47 ) 

Bununla beraber 6 Ekim 1986 tarihinde yayın hayatı

na başlayan ve Van dışındaki tüm illerimizi kapsayan TV2 

kanal yayınları, 1986 yılı sonunda nüfusun sadece %24'üne 

hitap ederken 1987 yılı sonunda nüfusun %33'üne, 1988 yılı 

sonunda nüfusun %62'sine ve 1989 yılı Mayıs ayından itiba

rende nüfusun %79'una yani 44 milyon kişiye hitap eder du

ruma gelmiştir. Sosyal kültürel ve ekonomik gelişmişlik 

yönünden beliren ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yayın

larına başlayan ve günde ortalama 10 saat yayın yapan TV2 

kanal yayınları Sanat, kültür, müzik ve haber ağırlıklı 

olması nedeniyle daha çok eğitim seviyesi yüksek kesim ta

rafından izlenmektedir ve yapılan izleyici anketleri de 

yüksek okul mezunlarının %73'ünün, lise mezunlarının %65'

inin, ortaokul mezunlarının %53'ünün, ilkokul mezunlarının 

%5l'ini ve okur-yazar olmayanlarında %38'inin ikinci kanal 

yayınlarını izlemekte olduğunu göstererek bunu kanıtlamış-

t 
(48) 

ır. 

Bunun yanında 10 Ekim 1989 tarihinden itibarende İz

mir, İstanbul, Ankara, Adana, ... '\ntalya ve Bursa gibi ekonomik 

etkinliğin en yoğun olduğu yerleşim merkezlerinde yayın 

hayatına başlayan TV3 kanal yayınlarıda günde ortalama 4,5 

saat yayın yapmaktadır. 

Aynı zamanda TRT televizyonu 1989 yılında ülkemizin 

doğu ve güneydoğusunda bulunan Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Di

yarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, 

Muş, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa ve Van gibi illerimizi kapsa-

(47) Radyo Televizyon Dergisi, Sayı 2, Aralık 1987, İstanbul Sf.20 

(48) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 45, Reklamcılık Eki, 6 Kasım 1989, 
İstanbul sf. 13 
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yan kanal GAP'la ilk kez yöresel nitelikli bir yayın başlat

mıştır. Adından da anlaşılacağı gibi ekonomik yaşamın çok 

hızlı ve büyük boyutlarda bir değişim yaşayacağı çok önemli 

bir yöremize yayın yapan kanal GAP'ın yayın saati günde or

talama yaklaşık 3,5 saati bulmaktadır. 

Bununla beraber 1990 yılında TRT televizyonundaki ka

nal sayısı 5'e çıkarılmış ve günde ortalama 8 saat yayın ya

pan TV4 ile günde ortalama yaklaşık 6,5 saat yayın yapan TV5 

kanalları yayına girmiştir ve &ellikle TV5'in yurtdışından 

da izlenebilir olması TRT televizyonunun yayın alanını daha 

da genişletmiştir. 

1978 yılında haftada 129,5 saat yayın yapan TRT tele

vizyonu TV3, TV4, TVS ve TV GAP yayınlarınında eklenmesiyle 

1990 yılında haftada yaklaşık 350 saat yayın yapmaya başlamış 

ve böylece 1987 yılına göre 1990 yılında televizyon yayınla

rının toplam sürelerinde %270'lik bir artış kaydedilmiştir. 

Televizyon kanallarının ve yayın saatlerinin artma

sıyla birlikte televizyon izleme oranlarında da son yıllarda 

artış kaydedilmiş ve 1988 yılında %66,8 olan televizyon iz

leme oranı 1989 yılında %3,5'luk bır artışla %70,3'e çıkmış
tır<49). (Grafik 7-8) 

(49) Reklamcılar Derneği Türkiye Medya Araştırması Cilt 3, Ocak, Nisan 
1990 
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Grafik 7 

TURKİYE'DE TV İZLEYENLERİN 

ORANI {%) 

1988 
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Grafik 6 

TURK!YE'DE TV İZLEYENLERİN 

ORANI (%) 

1989 

Televizyonun izlenme oranındaki bu artışa karşın 

diğer medyaların izlenme oranlarında bir azalma kaydedil

miştir ( SO). (Grafik 9) 

(50) Reklamcılar Derneği Türkiye Medya Araştırması Cilt 3, 
Ocak-Nisan 1990 
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-GRAFİK 9-

TURKİYE 'DE 
TELEVİZYON VE Dİ~ER REKLAM 

MEDYALARIN İZLENME ORANLARI (%) 

(1988-1939) 
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RAD'lO 

% 

45.7 

39.5 

Si.NEMA 

% 

6.2 

5.3 

VıDRO 

% 

17. 7 

15.2 

Grafik 9'dan da görüldüğü gibi gazetelerin izlenme 

oranlarında 1988 yılına göre 1989 yılında %2,1, dergilerin 

izleme oranlarında %2,4, radyonun izlenme oranında %6,2, 

sinema ve video'nun izlenme oranlarında da sırasıyla %0,9 

ve %2,5 lik bir gerilme görülmüştür. 

Televizyonun yayın saatlerindeki ve izlenme oranla

rındaki bu artışa karşın çeşitli programların yayınlarında 

ve yayın saatlerinde de artışlar kaydedilmiş ve 1983 yılında 

yaklaşık 402 saat yayın yapan eğitim ve kültür programları-

1969 
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nın yayın saati 1986 yılında 716 saate ve 1983 yılında 47 

saat yayın yapan drama programlarının yayın saatide 1987 

yılında 134 saate çıkmıştır. Bunun yanında 1986 yılından 

itibaren ingilizce öğretim programlarının yayınına ve 1985 

yılından itibarende bazı belgesel ve dramaların kurum dı

şına ısmarlanarak yaptırılmasına başlanmıştır. (Sl) öte 

yandan Grafik lO'dan da görüleceği üzere televizyon prog

ramlarının yayın türlerine göre izlenme oranlarında da 

farklılıklar görülmektedir. 

-GRAFİK 10-

TELEVİZYON I. PROGRAMINDA 

BİRİNCİ DERECEDE İZLENEN YAYIN TURLERİ 

1987(%) 

20.0'li ~------

19.~ -

18.(1! 

l?.1)115 

l.G.m. -

1lJ tl 

(51) Radyo Televizyon Dergisi, Sayı 2, Aralık 1987, İstanbul, sf. 22 
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Televizyon I. Programında Birinci Derecede İzlenen 

Yayın Türleri 

ı. Naklen spor yayınları %6.8 

2. Haftalık spor programları %3.3 

3. Haberler %18.3 

4. Haber-röportaj programları %2.9 

5. TV'de Sinema (Türk Filmi) %17.1 

6. TV'de Sinema (Yabancı Film) %4.3 

7. Yerli Diziler %10.1 

8. Yabancı Diziler %5.3 

9. Yerli müzik eğlence programları %4.1 

ıo. Dini Yayınlar %2.l 

11. Diğer %8.3 

Televizyon 1. programında en çok izlenen yayın tür

lerinin başında grafiktende görüldüğü gibi %18,3 ile ha

berler gelmekte, bunu %17.1 ile yerli sinemalar, %10,1 ile

de yerli diziler izlemektedir. ()Z) 

B- TELEVİZYON REKLAMLARININ TURKİYE'DEKİ YASAL 

YAPISI 

Türkiye'de 1972 yılında Mart ayından itibaren baş

layan TV reklamları TRT tarafından çıkarılmış bulunan "TRT 

televizyon reklam esasları" na uygun olarak yapılmaktadır. 

Bu yönetmeliğe göre televizyonda yayınlanacak olan reklam

lar hareketsiz reklam, hareketli reklam ve özel tanıtıcı 

- reklamlardan oluşmaktadır. 

(52) Reklamcılar Derne!ıi, Türkiye Medya Araştırması, PİAR Cilt 3, 1987 
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a) Hareketsiz reklam: içinde hareket unsuru olmayan, 

yalnız tek görüntü bulunan ve kurum spikeri tarafından ses

lendirilen veya müşteri tarafından seslendirilerek hazırla

nan reklamlardır. Hareketsiz reklamın süresi 10 saniyedir. 

Ve bu süre içerisinde, kurum spikeri tarafından yapılacak 

seslendirmelerde en fazla 10 kelime, müşteri tarafından ya

pılacak seslendirmelerde de en fazla 15 kelime kullanılır!53 ) 

Hareketsiz reklam için yayın gününden önceki birinci işgünü ça

lışma sa.ati sonuna kadar istenen miktarda netin ve görüntü malzemesi

nin reklam ünitesine teslimi ile yayın ücretinin yukarıda 

belirtilen süre içerisinde kurumca tespit edilen ödeme ye

rine ve ödeme şekline uygun olarak yatırılması gerekir. 

b) Hareketli reklam: Müzik, söz veya yalnız söz eş

liğinde çeşitli görüntülerle düzenlenen ve reklam mesajla-. 

rını içeren reklamlardır. Hareketli reklamlar 15, 20, 30, 

45 ve 60 saniye süreli olarak hazırlanır ve söz unsurunda 

saniye başına iki kelimedir. 

Hareketli reklam için yayın günü hariç yayın günün

den önceki beş iş günü çalışma saati sonuna kadar yayın 

hazır hale getirilmiş reklam metaryelinin reklam ünitesine 

teslimi ile yayın ücretinin, yayın günü hariç yayın günün

den önceki üçüncü iş günü çalışma saati sonuna kadar, kurum

ca tespit edilen ödeme şekline uygun olarak kurumca belir

lenen ödeme yerine yatırılması gerekir. 

c) özel tanıtıcı reklam: Müşteri tarafından kültür, 

sanat, eğitim ve turizm alanlarında veya yönetim kurulunun 

belirleyeceği diğer alanlarda yerli yapım olarak hazırla

nan, en az 10 en fazla 50 dakika süreli olan ve sadece ba

şında ve sonunda tanıtıcı duyurulara yer veren bir reklam 

programıdır. 

(53) TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü Yayınları, Reklam Yönetmeliği ve 
ekleri, Yayın No: 195, 1988 Ankara, sf. 21 
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özel tanıtıcı reklam metaryeli yayın günü hariç ta

lep edilecek yayın tarihinden en az 15 gün önce reklam da

iresi başkanlığına teslim edilir. Teslim tarihinden itiba

ren kurumca 3 gün içinde yapılacak denetimin sonucu müş

teri tarafından takip edilerek; yayınlanabilir nitelikte 

bulunan reklam metaryelinin yayın ücreti süre tahsis ta

rihinden çalışma saati sonuna kadar ilgili muhasebe ünite

sinin veznesine kurumca tespit edilen ödeme şekline uygun 

olarak yatırılır. 

Bunun yanında reklamlarda saniye başına bir tek ke

lime kullanma olanağı sa~lanınakta; yalnız hareketli reklam

larda ek olarak saniye başına 2 kelimeye izin verilmekte

dir. öte yandan reklam yayınlarının tekrarı konusunda bazı 

kısıtlamalar getirilmiştir ki bu kısıtlamalar aşa~ıda gös

ter ilmiştir. 

a) Bir reklam metaryeli, bir yayın gününde, aynı rek

lam kuşağı içinde bir defadan fazla yayınlanamaz. 

b) Aynı reklam metaryeli, bir yayın gününde, ayrı ku

şaklarda olmak kaydıyla iki kere yayınlanabilir. 

c) Aynı reklam metaryeli, bir yayın gününde naklen ve 

özel yayınlar ile gündüz yayınlarında kurum tarafından tes

pit edilecek ayrı bölümlerde birer kere daha yayınlanabilir. 

Televizyon reklam yayınlarında aranılacak bazı temel 

ilkeler de şöyle belirtilmiştir. 

a) TRT kanununda öngörülen görev ve yayın esaslarına 

uygun olmak. 

b) Kolayca anlaşılabilir, doğru temiz ve güzel bir 

türkçe kullanmak. 
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c) Politik propaganda amacı gütmemek. 

d) Dolaylı yada dolaysız politik nitelikte bulunma-

mak. 

e) Devletin yasama, yargı ve yürütme yetkilerinin 

kullanılması ile ilgili olmamak. 

f) Halkı aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi nok

sanlıklarını istismar edici söz ve görüntü unsurlarına yer 

vermemek. 

g) tllkenin ekonomik durumuna zarar verebilecek hu

suslara yer vermemek ve herhangi bir ürünün israfını ima 

etmemek. 

h) Ekonomik kar sağlamak amacına yönelik olmak. 

ı) Toplumda tedirginlik yaratacak unsurları ihtiva 

etmemek. 

i) Kişilerin övülmesine veya yerilmesine yer ver-

memek. 

j) Esas ve gerçeye uygun olmak. 

Aynı zamanda Milletlerarası ticaret odasının yayın

lamış olduğu "Reklamcılı_k uygulamasında uluslararası ku

rallar" da da temel ilkeler olarak şu hususlara yer ve-

r ilmiştir. <54 ) 

a) Reklamların hepsi yayınlandıkları ülkenin yasa

larına uymalı, adaba uygun, samimi ve gerçek olmalıdır. 

(54) Internatıonel code of Advertising Practice, 1966 Internationel 
chamber of coınmerce, sf. 8 
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b) Her türlü reklam sosyal sorumluluk duygusu 

içinde yapılarak genellikle ticari ilişkilerde kabul 

edilen dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır. 

c) Hiçbir reklam mesajı halkın reklama göster

diği güveni sarsacak nitelikte olmamalıdır. 

Görüldüğü üzere gerek TRT televizyon reklam esas

larında, gerekse uluslararası ticaret odasının reklam

cılık kurallarında reklam yayınları için bazı genel ni

telikler belirlenmekte ve aynı· zamanda bazı kısıtlamalar 

getirilmektedir. Ve böylece yayınlanan reklamların dü

dürst, ticari ilişkileri koruyucu ve halkın gözönünde 
/ 

itibar kazanıcı nitelikte olması sağlanır. 

C- TELEVİZYON REKMAMLARINDA TARİFE, SURE TAHSİSİ 

VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Televizyon reklam yayınlarının ücret tarifeleri 

TRT tarafından aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmek

tedir. 

a) Reklam yayınlarının ücret tarifeleri, Ocak ve 

Temmuz ayları başından geçerli olmak üzere, kurumca altı 

aylık dönemler için tespit edilir ve bu dönemler engeç 

başlangı.çtan altmış gün önce ilan edilir. 

b) Kurumca ayrı bir ücretin tespit edilmemiş olması 

halinde, naklen ve özel yayınlarda yer alacak reklamlar 

için birinci kuşak reklam ücreti ödenir. 

c) Reklam ücre~i tahsis edilen süre üzerinden tam 

olarak alınır. Müşteri tarafından herhangi bir sebeple 
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yayınlanması istenilen reklamın süresi, bu reklamın yayın

lanması için tahsis edilen süreden eksik olduğu takdirde, 

ücret farkı iade edilmez. 

Buna karşılık TRT tarafından reklam yayınlatmak 

isteyenlere süre tahsisi konusunda bazı kısıtlamalar ge

tirilmiştir. Bu kısıtlamaların bazılarınıda şöyle belirt

mek mümkündür. <55 ) 

a) Müşteri veya temsilci, süre talepleri ile ilgili 

başvurusunda, reklam yapmak istediği yayın gününü, kuşağı

nı, süresini ve reklamını yapacağı ürünlerin veya hizmet

lerin adlarıyla türlerini ve, bu firmaların sahiplerinin 

isimlerini belirtmek zorundadır. 

b) Holding kuruluşlara süre tahsisi yapılmaz. 

c) Hareketsiz reklamlar, özel tanıtıcı reklamlar 

devamlı nitelikteki gündüz yayınları, naklen yayınlar ile 

özel yayınlar için sözleşme ile süre tahsis edilmez. 

d) özel tanıtıcı reklam programlarının tanıtıcı du

yurularında, ismi geçen kurum ve kuruluşlar için haftada 

birden fazla süre tahsisi yapılamaz. 

e) Televizyon özel tanıtıcı reklam programlarına 

süre tahsis edilebilmesi için, denetim sonucu yayınlana

bilir bulunan reklam metaryalinin, hangi kurum ve kuruluş 

için hazırlandığı, konusu, yayın tarihi, saati ve süresi 

belirtilen bir dilekçe ile yayın tarihinden en az otuzgün 

önce reklam dairesi başkanlığına başvurulması gerekir. 

(55) TRT Basılı yayınlar Müdürlü~ü yayınları, Reklam Yönetmeliği 
ve ekleri, Yayın No: 195 1988, Ankara sf. 24 ve sf. 26 
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f) En uzun süre taleplerine öncelik verilmek sure

tiyle, sırayla ve her grup için ayrı ayrı olmak üzere· no

terlikçe kura çekilerek başvuruların sırası tespit edilir. 

Bu sıralamaya göre süre tahsis işlemi yapılır. 

Bunun yanında TRT reklam yönetmeliğence belirlen

miş olan televizyon reklam yayınları sözleşme şartlarıda 

şu şekilde belirtilmiştir. <56 ) 

a) Müşteri, talebini gerçek ihtiyacına göre yapmak 

zorundadır. Ve müşteri sözleşme yapmaya davet edildiğinde 

taleplerinden herhangi birinin sözleşmesini yapmaktan vaz

geçtiği takdirde, bütün başvuruları geçersiz sayılarak bu 

müşteri ile sözleşme imzalanmaz. 

b) Müşteri ile reklam dairesi başkanlığı arasında,, 

hareketli reklamda öngörülen süre dikkate alınarak reklam 

sözleşmeleri imzalanır. 

c) Sözleşme metninde sözleşme süresi, reklamın ya

yın tarihi, günü, kuşağı, süresi ile ürün ve hizmetin adı 

ve reklam konusu açıkça belirtilir. 

d) Noter çekilişi sonunda süre tahsis edilen müşte

rinin, tebliğ tarihi hariç beş iş günü içinde kuruma baş

vurup sözleşme ile ilgili işlemi tamamlaması ve teminatı 

vermesi şarttır. 

e) Yıl içinde yapılacak diğer sözleşme taleplerin

de, müşteri sözleşme ile kendisine tahsis edilecek reklam 

süresi için gerekli teminatı, en geç sözleşmenin imza ta

rihini takip eden iki işgünü içerisinde kuruma vermek zo

rundadır. 

(56) TRT Basılı yayınlar Müdürlüğü yayınları, Reklam Yönetmeliği 
ve ekleri, Yayın No: 195 1988, Ankara sf. 24 ve sf. 26 
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f) Müşteri reklam ücretinin teminattan karşılanarak 

yayın yapılması talebinde bulunamaz. 

II- BİR REKLAM MEDYASI OLARAK TELEVİZYON 

1972 yılının mart ayından itibaren reklam kabul et

meye başlayarak ülkemizde bir reklam medyası durumuna ge

len TRT televizyonu hem göze, hem kulağa hitap etmesiyle, 

hem de hareket içermesiyle ve yazılı basından farklı ola

rak okuma-yazma bilmeyenlere v·e her yaş, cinsiyet ve mes

lek gruplarındaki kişilere yönelmesiyle bugün temel rek

lam medyası konumunda bulunmakta ve bu nedenlede medya 

planlamalarında ana unsur olarak yer almaktadır. 

Aynı zamanda TRT'nin bir kamu kurumu olarak, genel 

kitlede inanırlığı yüksek bir kurum imajına sahip olması 

ve ülkemizde okuma alışkanlığının son derece düşük olması, 

televizyonun bir reklam medyası olarak çekiciliğini arttır

maktadır. Ve bunun yanında TRT televizyonunun İzmir, İstan

bul, Ankara gibi ülkemizin ekonomik etkinliğinin %90'dan 

fazlasını barındıran ve izleyici sayısı bakımından yoğun 

olan tüm büyük illerimize ulaşıyor olmasıda reklam veren 

açısından bu medyanın önemini arttırmaktadır. 

A- TELEVİZYONUN DİCER REKLAM MEDYALARINA GÖRE BAZI 

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

1- Televizyon ses ve görüntü bileşimini kullanıcı

ya ulaştıran en önemli iletişim ortamı olarak mesajların 

daha etkili bir biçimde verilmesini sağlar ve ayrıca ürün 

ve hizmet hakkında hertürlü bilgiyi görüntü eşliğinde ver

mesinin yanısıra çarpıcı görüntüler ile ürün hakkında is-

T- a. 
Y~köğretim Kuhıh. 
Dokümantas,yoıı Mer~ 
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tenilen imajı sağlayarak diğer ortamların yerine getireme

yeceği fonksiyonları rahatlıkla yerine getirebilir. 

2- Televizyon basılı ortamlara nazaran daha fazla 

kişi tarafından izlenebilir ve okuma yazması olmayan ki

şilerede kolaylıkla ulaşabilir. Ancak, ülke çapında yayın 

yapması nedeniyle yalnızca belirli bir hedef kitleye veya 

belirli bir bölgeye ulaşma imkanı yoktur ve bu yüzden de 

belirgin bir hedef kitle seçimi söz konusu değildir. 

3- Televizyon ve radyoda reklamın hazırlanış biçi

minde basından farklıdır ve özellikle tanıtıcı müzik (cın

gıl) ve sloganların akılda ~alma şansı yazılı basına kı

yasla televizyonda daha fazladır. 

4- Televizyon ve radyoda yarı dinleme ve yarı sey

retme psikolojik olarak imkan dahilindedir. Oysa ki basın

da yarı okuma diye birşey söz konusu olamaz. 

5- Reklam verenler televizyon ve radyoda zaman sa

tın alarak bu zaman zarfında mesajlarını vermeye çalışır

lar. Reklam mesajlarının zamana bağlı oluşu gerek radyo 

ve gerekse televizyonda yer alan reklam spotunun daha ba

sit olmasını gerektirmektedir. Oysa niteliksel açıdan bak

tığımızda, özellikle fiyatı yüksek, üzerinde düşünülerek 

ve araştırılarak satın alınan mallarda basının bilgi verme 

özelliği daha ayrıntılı ve anlaşılırdır. 

6- Hareketsiz reklamlar dışında diğer reklamların 

hazırlanma süreleri ve yayından önceki teslim süreleri 

dikkate alınırsa, reklam mesajının ulaşması açısından te

levizyonun diğer medyalara göre daha yavaş olduğu gözle

nir ki prodüksiyon için gerekli zaman da göz önüne alın

dığında bu süre hareketli reklamlarda yaklaşık bir aylık 

süreye bile ulaşabilir. 
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7- Ulaşılan kişi açısından ise diğer ortamlara 

kıyasla televizyonda fazla bir harcamaya gerek duyul

mamasına rağmen, yapım maliyetlerinin diğer reklam 

ortamlarına göre oldukça yüksek olduğu görülür. 

8- Reklam ortamı olarak televizyon kullanımı, 

reklam metaryalinin yapımının ve yayınlanmasının yüksek 

maliyeti nedeniyle finansal olarak reklam verenin güçlü 

olduğu imajını yaratabilir. <55 > 

B- TELEVİZYONUN BİR REKLAM MEDYASI OLARAK 

TÜRKİYE'DEKİ DURU~U 

Bir reklam medyası olarak televizyon 1984 yılın

dan bu yana reklam harcamalarının medya dağılımı içinde 

birinci sırada yeralmış ve Tablo 27'de de görüldüğü gibi 

1984 yılında %39,9 olan bu oran giderek artarak 1987 yı

lında %64,S'e kadar yükselmiştir. 

(57) İlhan tlnlü, Reklam Ortamları Planlaması Açıköğretim Fakültesi 
yayınları No: 64, Eskişehir 1986, sf. 34 
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TABLO 27 

YILLAR İTİBARİYLE 

TELEVİZYONUN TOPLAM REKLAM HARCAMALARI 

İÇERİSİNDEKİ PAYI 

(%) 

YILLAR TELEVİZYON BASIN 

1980 34,2 51,0 

1981 38,5 50,7 

1982 35,8 52,1 

1~83 30,5 55,7 

1984 39,9 48,2 
! 

1985 52,5 37,5 

1986 58,6 33,2 

1987 64,5 30,0 

1988 49,7 49,0 

1989 48,4 50,8 

KAYNAK: Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi. Cilt 3. Sayı 
Şubat 1990. sf. 16 

3. 

Ancak son yıllarda televizyonun yüksek reel tari

feler uygulama politikası ve daha yüksek gelir elde etmek 

için bir miktar müşterisini basın sektörüne devretmesi ve 

kanal sayısınında artmasıyla birlikte, hangi kanala rek

lam verilmesi probleminin doğması gibi nedenlerden dolayı 

televizyonun toplam rek~qm harcamalarından aldığı pay gi

derek azalmış ve bu oran 1988 yılında %49,7'ye, 1989 yı

lında da %48,4'e düşmüştür. Buna karşın basının toplam 

reklam harcamalarından aldığı pay artmış ve 1987 yılında 

%30 olan bu oran 1988 yılında %49'a, 1989 yılında da %50,8 

e kadar yükselmiştir. 
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Gelir açısından bakıldığında ise televizyonun rek

lam gelirlerinin sadece 1983 yılında 1982 yılına oranla 

bir azalma eğilimi göstermiş olduğu, buna karşın bu yıl

dan sonra televizyonunda renkli yayına geçmesiyle birlik

te reklam gelirlerinin giderek artmış oldu§u görülmekte

dir. (Tablo 28) 

YILLAR 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

KAYNAK: 

TABLO 28 

YILLAR İTİBARİYLE 

TELEVİZYONUN TOPLAM REKLAM GELİRLERİ 

TV reklam gelirleri Süredeki 
süre/sn Değişim (cari fiyatlarla) / 

Oranı % 

2 039 318 200 576.632 

5 426 357 500 505.863 -12,3 

6 394 585 000 382.480 75,6 

5 671 362 000 239.955 -37,5 

11 305 650 000 383.585 59,8 

31 883 360 800 576.080 50,1 

55 545 543 955 670.425 16,3 

88 742 521 100 704. 775 5,1 

152 283 391 500 756.255 7,3 

297 797 568 800 839.745 11,0 

Gelirdeki 
Değişim 
Oranı % 

166,0 

17,8 

-11,3 

99,3 

182,0 

74,2 

59,7 

71,6 

95,5 

TRT 1988-1989/0cak-Eylül dönemi reklam yayınları raporu, 
TRT kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf. 40'dan 

ve Medya aylık pazarlama iletişim dergisi Cilt 3, 
Sayı 3, Şubat 1990, Sayfa 18'den yararlanılarak düzenlen-
miştir. 

Tablo 28'den de görüldüğü gibi TRT televizyonu 

1989 yılında 839.745 saniyelik yayını ile 297 milyar 797 

milyon TL'lık bir reklam geliri elde etmiş ve 1988 yılına 

oranla 1989 yılında gelirde %95,5'lik sürede de %ll'lik 

bir artış kaydedilmiştir. 
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1- TELEVİZYON KANALLARININ GELİR VE SURE BAKIMINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Televizyon.yayınları içinde bir reklam medyası 

durumunda olan televizyon kanalları gerek reklam geliri, 

gerekse reklam süresi bakımından farklı özelliklere sa

hiptir ve bu nedenle de TV! ve TV2 kanallarının ayrı ayrı 

incelenmesinde yarar görülmüştür. TV3, TV4, TVS ve kanal 

GAP yayınları 1989 yılının son dönemlerinde yayına girdi

ğinden bu kanallar incelemeye alınmamıştır. (Tablo 29) 

Televizyonun 1. programında 1988 yılında 736.305 

saniyelik reklam yayını yapılarak 148 milyar 242 milyon 

TL'Lık bir reklam geliri elde edilmiştir. 

1989 yılında ise 30 eylül 1989 tarihine kadar 

557.690 saniyelik reklam yayını ile 186 milyar 744 mil

yon TL'lık bir reklam geliri elde edilmiştir ki geçen 

yılın aynı dönemine göre sürede %11,46'lık gelirde de 

%95,3'lük bir artış kaydedilmiştir. 

Televizyonun 2. programında ise 1988 yılında 

19.950 saniyelik reklam yayını yapılarak 2 milyar 19 

milyon TL'lık bir reklam geliri elde edilmiştir. 

J989 yılında 30 Eylül 1989 tarihine kadar 12.620 

saniyelik reklam yayını ile 1 milyar 494 milyan TL'lik 

bir reklam geliri elde ~~miştirki geçen yılın aynı döne

mine göre sürede %27'lik bir azalma gelirde de %13,3'lük 

bir artış kaydedilmiştir. Süredeki bu azalmaya karşın, 

gelirde meydana gelen artış televizyonun 2. kanalındaki 

reklam yayın ücretlerinde meydana gelen %25'lik artıştan 

dolayıdır.< 58 ) 

(58) TRT 1988-1989 Ocak-Eylül dönemi reklam yayınları raporu, TRT 
Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara sf. 20 



TABLO 29 

1988.-1989 OCAK-EYLUL DÖNEMİ 

TVl ve TV2 KANALLARININ SURE VE GELİR BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

YILLAR 

1988 

1989 

Süre 
(Sn) 

TVl 

500.300 

557.690 

Gelir 
(milyon TL) 

95.578 

186.744 

Süre 
(Sn) 

12.975 

12.620 

(cari fiyatlarla) 

TV2 

Gelir 
(milyon TL) 

1.318 

1.494 

TVl 
YILLIK DEÖİŞME ORANI 

Bir önceki y:.la göre (%) 

Süre Gelir 

5,7 67,96 

11,46 95,3 

TV2 
YILLIK DE~İŞME ORANI 

Bir önceki yıla göre (%) 

Süre Gelir 

65,70 131,2 

' -2,7 13,3 

KAYNAK : TRT 1988-1989/0cak-Eylül dönemi reklam yayınları 

yararlanılarak dUaenlenmiştir. 

raporu. TRT kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf 3,4 

1 
1-' 
o 
....:ı 
1 
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Bu durum TV'nin televizyon kanalları içinde reklam 

veren tarafından en cazip reklam ortamı olduğu izlenimini 

yaratmaktadır. Çünkü TVl, yayın zamanının yapısı, yayın 

süresinin uzunluğu ve televizyon izleyebilecek yaştakile

ri dikkate alırsak 51 milyona sürekli yayın yapmasıyla 

muhtemel tüketicilerin hepsini uyanık oldukları her an ya

kalayabilecek bir medyadır. 

2- TELEVİZYON KANALLARINDAKİ KUŞAKLARIN GELİR VE 

SURE BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

TVl ve TV2 kanallarının 1988-1989 yıllarının 

Ocak-Eylül dönemlerinin kuşaklar itibariyle yapılan muka

yesesi ise Tablo 30 ve Tablo 3l'de gösterilmiştir. 

Tablo 30'da da görüldüğü gibi 1988-1989 Ocak-Eylül 

dönemlerinde TVl'in kuşaklar itibariyle yapılan karşılaş

tırmasında; sürede 5. kuşakta, Haber-Haber durumu arası 

ve kuşak dışı yıyınlarda azalma görülürken, diğer bütün 

kuşaklarda artış kaydedilmiştir. 2. kuşaktaki azalma 1988 

yılındaki 2/B kuşağının 1989 yılında 3. kuşak olarak de

ğiştirilmesinden ileri gelmektedir. 

Gelirde ise; yine 2. ve özel tanıtıcı kuşaklarda 

azalma görülürken diğer bütün kuşaklarda artış kaydedil

miştir. 



KUŞAKLAR 

ı. 

2. 

3. 

4. 

s. 

TABI.O 30 

1988-1939 OCAK-EYLUL DÖNEMİ 

TVl KAUALINDAKİ KUŞAKLARIN GELİR VE SURE BAKIMINDAN MUKAYESESİ 

(cari fiyatlarla) 

1988 1989 

Süre (Sn) Gelfr~(Mifyon-TL) Süre (Sn) Gel fr{MiTyo-ılTf.) 

33.000 2.852 35.845 4.408 

188.835 47.173 86.030 40.424 

- - 114.540 52.808 

126.410 26.080 126.530 51. 167 ,_ 

88.535 12.230 75.655 15.149 . 

Fark(tr) 

Süre (Sn) 

+ 2.845 

-102.805 

+114.540 

+ 120 

- 12.880 

6. - - 6.900 892 . + 6.900 

7. 2.090 105 4.840 297 + 2.750 

Haber-Haber 14.040 3.624 13.800 6.880 240 -Durumu Arası 

KUŞAK DIŞI 34.420 6. 713 25.345 9.797 - 9.075 

GUNDUZ YAYINI 9.950 519 42.930 2.713 + 33.025 

SABAH KUŞACI 3.095 216 25.275 2.149 + 22.180 

TOPLAM 500.330 95.515 557.690 186.689 + 57.360 

ÖZEL TANITICI 944 62 523 55.305 ' - 421 

GENEL TOPLAM 500.330 95.578 557.690 186.744 + 57.360 

Gelir (M:llyoti- TL) 

+ 1.555 

- 6.749 

+ 52.808 

+ 25.086 

+ 2.918 

+ 892 1 
...... 

+ 191 o 
\.O 
1 

+ 3.256 

+ 3.083 

+ 2.193 

+ 1.932 

+ 91.173 

- 7.681 

+ 91. 165 

KAYNAK: TRT 1988-1989 Ocak-Eylül Dönemi Reklam Yayınları Raporu TRT Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf.4 

.. 
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TV 2'nin kuşaklar itibariyle yapılan karşılaştı

rılmasında ise 1988-1989 Ocak-Eylül dönemlerinde Tablo 

31'dede görüldüğü gib~ sürede TİHA (Türkçe-İngilizce Ha

ber Arası) ve kuşak dışı yayınlarda azalma görülürken, 

diğer bütün kuşaklarda artış kaydedilmiştir. 

TABU) 31 

1988-1989 OCAK-EYLUL DÖNEM! 

TV2 KANALINDAKİ KUŞAKLARIN GELİR VE SURE 

BAKIMINDAN MUKAYESESİ 

(cari fiyatlarla) 
/ 

1988 1989 
Gelir 

Fark (+, -) 
Gehr 

KUŞAKLAR 8.. ( ) ·Gelir 
ul"e sn ( •1 'İ'L) 

mı :ıon 
Süre(sn) 

(milton TL) Süre(sn) (mil:lon TL) 

ı. 180 9 2.350 127 +2.170 + 118 

2. 7.365 657 8.060 995 + 695 + 337 

TİHA* 2.640 276 276 

KUŞAK DIŞI 2.850 376 2.210 371 -2~· 640 5 

TOPLAM 12.975 1.318 12.620 1.494 - 355 ' + 175 

*TİHA: Türkçe-İngilizce haber arası 

KAYNAK: TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi Reklam yayınları raporu, TRT kurumu 
Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf. 6 

Gelirde ise, yine TİHA ve Kuşak dışı yayınlarda 

azalma görülürken, diğer bütün kuşaklarda artış kayde

dilmiştir. 

3. TELEVİZYON KANALLARININ REKLAM YAYIN UCRETİ 

BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

Reklam yayın ücreti tarifelerinden de TVl'

in televizyon kanalları içersinde en pahalı reklam 

medyası durumunda oludğu görülmektedir. (Tablo 32) 
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1989-1990 YILLARINDA 

TVl REKLAM YAYIN UCRET TARİFELERİNİN KUŞAKLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

KUŞAKLAR 

1. Kuşak 

2. Kuşak 

3. Kuşak 

4. Kuşak 

5. Kuşak 

6. Kuşak 

7. Kuşak 

SABAH-1 

SABAH-2 

GÜNDÜZ KUŞAKLARI 

GUNDUZ-1 

GUNDUZ-2 

KUŞAK YAYIN ZAMANI . 

Hafta içinde 18.00 haber bülteni 
sonrası Cumartesi ve Pazar günleri 
17.55-18.00 saatleri arası 

Ana haber bülteni öncesi 

Hava durumu sonrası 

Ana haber bülteni sonrası yayın
lanacak birinci program/dizi sonrası 

Ana haber bülteni sonrası yayınlana
cak ikinci program/dizi sonrası 

Ana haber bülteni sonrası yayınlana
üçüncü program/dizi sonrası 

Kapanış haber bülteni öncesi 

Hafta içi yayınlanan Gün başlarken 
programı içinde 

Hafta içi yayınlanan Arkası Yarın 
dizisi başında 

Hafta içinde yayınlanan çocuk 
kuşa~ı içinde 

Hafta içinde 15.00 haber bülteni 
sonrası ve cumartesi ve pazar günleri 
14.00 haber bülteni sonrası 

1989 YILINDA 1990 YILINDA 
UYGULANAN SANİYE UYGULANAN SANİYE 
ÜCRETİ (TL) tlCRETİ (TL) 

204.000 

603.000 

588.000 

588.000 

352.000 

280.000 

126.000 

126.000 

126.000 

132.000 

132.000 

280.000 

850.000 

855.000 

850.000 

480.000 

360.000 

180.000 

170.000 

200.000 

150.000 

180.000 

FARK 
SANİYE 
ÜCRETİ (TL) 

76.000 

247.000 

267.000 

262.000 

128.000 

80.000 

54.000 

44.000 

74.000 

18.000 

48.000 

DECİŞİM 
ORANI 

37.25 

40.96 

45.40 

44.50 

36.36 

28.57 

42.85 

34.92 

58.73 

13.63 

36.36 

1 
...... 
...... 
N 
1 



GUNDÜZ 2/B-2/C Pazar Sineması öncesi ve sonrası 132.000 

GUNDUZ-3 Haf ta içinde yayınlanan çocuk 132.000 
kuşağı tekrar yayını içinde 

Naklen Yayın Baş, Orta, 250.000 
Son 200.000 

Özel Yayın Yılbaşı, Genel nüfus sayımı, Seçim 620.000 ve Eurovison Özel yayınlarında 

HABER-HAVA Ana haber bülteni ile Hava durumu 
DURUMU ARASI arasında azami 60 saniye süreli bir 37.000.00G 

reklam mtaryelinin yayını için 

Program, Sinema Program sinema ve diziler arasında 
ve Dizi arası 60 saniye süreli rekiam metaryeli- 35.000.000 

nin yayını için 

30 saniye süreli reklam metaryali-
nin yayını için 20.000.000 

KAYNAK: TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi Reklam Yayınları Raporu, 

TRT Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf. 13-14-15. 

280.000 148.000 112. 12 

200.000 68.000 51.51 

480.000 230.000 92.00 
360.000 160.000 80.00 

900.000 280.000 45.16 

54.000.000 17.000.000 45.94 

47.000.000 12.000.000 34.28 

1 
1-

28.000.000 8.000.000 40.00 t: 
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1988 yılında 440.105 TL olan TVl'in ortalama sani

ye ücreti 1990 yılında %10 oranında artarak 483.650 TL'

sına çıkmış< 59 ) ve tablo 30'dan da anlaşılacağı gibi 

1990 yılı itibariyle saniye ücreti bakımından en pahalı 

kuşaklar 850.000 TL ile 2. , 855.000 TL'sı ilede 3. ve 4. 

kuşaklar olmuştur. 

TVl'den 

pahalı reklam 

TV3 (Tablo 34) 

(Tablo 35). 

sonra televizyon kanalları içersinde en 

medyası ise TV2'dir. (Tablo 33) ve bunu 

daha sonrada GAP TV'sı izlemektedir. 

1989 yılında 175.750 TL'sı olan TV2'nin ortalama 

saniye ücreti 1990 yılında %33'1ük bir artış göstererek 

263.700 TL'sı olmuştur ve TV2'nin ortalama saniye ücre

tinden meydana gelen bu artış TVl'in ortalama saniye üc

retinde meydana gelen artıştan daha fazladır. Buda rek

lam veren açısından TV2'ye olan talebin giderek arttığı

nı ve TV2'nin aranılır bir medya olduğunu göstermektedir. 

TV2'nin saniye ücreti bakımından en pahalı kuşak

ları ise program, sinema ve dizi arası kuşaklarıdır. Ve 

bukuş~klarda uygulanan saniye ücreti 60 saniyeli reklam 

metaryeli için 417.000 TL, 30 saniyeli reklam metaryeli 

içinse 500.000 TL'sıdır. (Tablo 33) 

(59) TV kanallarının ortalama saniye ücretleri, TRT 1988-1989 
Ocak-Eylül Dönemi Reklam Yayınları Raporu, TRT Kurumu Reklam 
Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf. 13-14-lS'den yararlanılarak 
bulunmuştur. 
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1989-1990 YILLARINDA 

TV2 REKLAM YAYIN tlCRET TARİFELERİNİN KUŞAKLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

1989 YILINDA 1990 FARK 
DEGİŞİM 

KUŞAKLAR KUŞAK YAYIN ZAMANI UYGULANAN SANİYE UYGULANAN SANİYE SANİYE 
tlCRETİ (TL) UCRETİ (TL) UCRET1 ORANI 

(TL) 

1. Kuşak Hafta içi günlerde açılış sonrası 80.00( 200.000 120.000 150.00 
Cumartesi ve Pazar günleri 19.00 
Akşam bülteni sonrası 

2. Kuşak 20.15 Dizi/Program öncesi - 180.000 

3. Kuşak Ana Haber bülteni öncesi 166.000 250.000 84.000 50.60 

4. Kuşak İngilizce Haber sonrası - 200.000 

Özel Yayın Yılbaşı Genel Nüfus Sayımı Seçim 200.000 260.000 60.000 30.00 ve Eurovision Özel Yayınlarında 

Naklen Yayın Baş, Orta 110.000 200.000 90.000 81.82 
Son 100.000 180.000 80.000 80.00 

Türkçe-İngilizce Ana haber bülteni ile İngiliz- 1 
1-

Haber bülteni arası ce haber bülteni arasında azami 1-

60 saniye süreli bir metaryelin 10.000.000 15.000.000 5.000.000 50.00 L 

yayını için 

Program Sinema ve 60 saniye süreli reklam metarye- 15.000.000 25.000.000 10.000.000 50.00 Dizi Arası linin yayını için 

30 saniye süreli reklam metarye- 10.000.000 15.000.000 5.000.000 66.66 linin yayını için 

KAYNAK : TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi Reklam yayınları raporu, 

TRT Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf. 18-19. 



TABLO 34 

1989-1990 YILLARINDA 

TV3 REKLAM YAYIN UCRET TARİFELERİNİN KUŞAKLAR İTİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

1989 YILINDA 1990 YILINDA 
UYGULANAN SANİYE UYGULANAN SANİYE 

KUŞAKLAR KUŞAK YAYIN ZAMANI UCRETİ(TL) UCRETİ(TL) 

ı. Kuşak Açılıştan sonra yayınlanacak 100.000 180.000 
birinci program/diz~ sonrası 

2. Kuşak Açılıştan sonra yayınlanacak 80.000 200.000 
ikinci program/dizi sonrası 

Program, Sinema 60 saniye süreli reklam metar- 7.500.000 14.000.000 
ve Dizi arası yelinin yanını için 

30 saniye süreli reklam metar- 5.000.000 8.000.000 
yelinin yayını için 

KAYNAK: TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi Reklam Yayınları Raporu, TRT Kurumu Reklam 

Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf. 22 

FARK 
SANİYE 
UCRETİ 
(TL) 

80.000 

120.000 

6.500.000 

3.000.000 

DEG1Ş1M 
ORANI 

80.00 

150.00 

86.66 

1 
1-' 

60.00 1-' 
-..J 
1 
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1939 yılında 118.000 TL'sı olan TV3'ün orta

lama saniye ücreti 1990 yılında %47'lik bir artış 

göstererek 220.000 TL'sı olmuştur. 

TV3'ün saniye ücreti bakımından en pahalı 

kuşakları ise TV2'de de olduğu gibi program, Sinema 

ve dizi arası kuşaklarıdır. Ve bu kuşaklarda uygu

lanan saniye ücreti 60 saniyeli reklam metaryeli 

ıçın 233.000 TL'sı, 30 saniyeli reklam materyeli 

içinde 267.000 TL'sıdır. (Tablo 34) 



TABLO 35 

1989-1990 YILLARINDA 

TV-GAP REKLAM YAYIN . UCRET TARİFELERİNİN KUŞAKLAR İ'IİBARİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 

KUŞAKLAR 

Gündilz Yayını 

Program, Sinema 
ve Dizi Arası 

KUŞAK YAYIN ZAMANI 

Hafta içi günlerde açılıştan 
sonra yayınlanacak ikinci 
program dizi sonrası 

60 saniye süreli reklam mater
yelinin yayını için 

30 saniye süreli reklam mater
yelinin yayını için 

1989 YILINDA 
UYGULANAN SANİYE 
tlCRETİ (TL) 

15.000 

3.000.000 

2.000.000 

KAYNAK : TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi, Reklam yayınları raporu, 

TRT Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, Ankara, sf. 25 

1990 YILINDA 
UYGULANAN SANİYE 
tlCRETİ (TL) 

30.000 

4.500.000 

3.000.000 

S~lfyE 
UCRET1 

(TL) 

15.000 

1.500.000 

1.000.000 

DECİŞİM 
ORANI 

100.00 

50.00 

50.00 

1 
1-' 
1-' 
~ 
1 
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1989 yılında 44.000 TL'sı olan TV-GAP'ın ortala

ma saniye ücreti 1990 yılında %35'lik bir artış göste

rerek 68.400 TL'sı olmuştur. 

TV-GAP'ın saniye ücreti bakımından en pahalı ku

şakları ise program, sinema ve dizi arası kuşaklarıdır 

ve bu kuşaklarda uygulanan saniye ücreti 60 saniye süre

li reklam metaryeli için 75.000 TL'sı 30 saniye süreli 

reklam rnetaryeli içinde 100.000 TL.sıdır. 

1990 yılı itibariyle televizyon kanallarını orta

tala saniye ücreti bakımından karşılaştırdığımızda TVl'in 

en pahalı medya olduğu bunu TV2, TV3 ve Kanal-GAP'ın iz

lediği görülmektedir. 

TVl'in Ortalama saniye ücreti 483.650 TL'sı iken 

TV2'nin ortalama saniye ücreti 263.700 TL'dır ki buda 

TVl'in ortalama saniye ücretinden %83,5 daha ucuzdur. 

TV2 yayınlarının aktarıcı hatası yüzünden İstanbul'un 

ve bazı şehirlerin senmtlerinden zaman zaman iyi izle

nememesi genelde TV2 kanalının izlenmediği yanılgısını 

doğurmuş ve bu nedenlede reklam verenler tercihlerini 

TVl kanalı doğrultusunda yönlendirmişlerdir. Bu durum 

hem TVl reklam yayın ücretlerinin daha fazla olmasına 

neden olmakta hem de seçilmiş hedef tüketiciler için 

çok uygun ve ucuz olan TV2 medyasından gereğince yarar

lanılmasını önlemektedir. 

TV3'ün ortalama saniye ücreti ise 220.000 TL'dır, 

ve bu kanal TVl'den %109, TV2'den de %16 daha ucuzdur. 

TV3 kanalındaki reklam yayın ücretlerinin daha ucuz ol

masını TV3 kanalının yayın alanının İzmir, İstanbul, 

Ankara, Adana, Antalya ve Bursa gibi büyük şehirlerle 

sınırlı olmasına bağlayabiliriz. 
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TV-GAP'ın ortalama saniye ücreti de 68.000 TL'dır. 

Ve yöresel nitelikli bir yayın olmasından dolayı reklam 

yayın ücretleri bakımından televizyonun en ucuz reklam 

medyası durumundadır. 

Bunun yanında 1989 yılında basın ve TRT'nin kıyas

lamalı tarifelerinde değişme TRT lehine olmuş ve TV za

manı, gazete sütunlarına oranla değer kazanmıştır. 

4- TELEVİZYON REKLAM GELİRLERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE 

DA~ILIMI 

Son yıllarda sektörlerin reklam faaliyetleri 

özellikle dinamik medyalar üzerinde yoğunlaşmakta ve bu 

medyalar içerisinde reklam için önemi gittikçe artan te

levizyon başta gelirken, televizyonun her geçen gün top

lumsal yaşamda daha geniş yeralması reklamcıları tele

vizyon kullanımına yöneltmektedir. Nitekim geniş kitlele

re seslenmek durumunda olan sektörlerin reklam bütçele

rinde önemli bir yer tutan TV reklam harcamalarının pa

yınında son 5 yıl içinde %50-SS'lerden %70'lere kadar 

yükselmesi bunun bir göstergesi· ::-. 1 ~uş ve bunun yanında 

TV'nun temizlik malzemeleri sektöründe yapılan tüm rek

lam harcamaları içindeki payı %&5 1 e, gıda maddeleri 

içind~ki payı %84'e, yayın organları içindeki payıda 

%6l'e kadar çıkmıştır. ( 60) 

(60) Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 45, Reklamcılık Eki, 6 Kasım 
1989, İstanbul, sf 13 
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TABLO 36 

1989 OCAK-EYLtiL DÖNEM! 

SEKTÖRLERİN TELEVİZYONDA YAPMIŞ OLDUKLARI 

REKLAM HARCAMALARI 

(Cari fiyatlarla TL) 

SEKTÖRLER 

Gıda 

Basın-Yayın 

Finansman 

Ev Temizlik Malzemeleri 

Kozmetik 

Ev Eşyaları 

İçecekler 

Tekstil Giyim 

Otomotiv 

Petrol 

İnşaat 

Şirketler 

Eğlence 

İlaç 

Fotoğraf Film OptiL 

Turizm 

Büro Kırtasiye 

Saat ve Aksesuar 

Siyasi parti dernek 

Sanayi makinaları 

Elektronik 

Taşıma 

Çocuk Gereçleri 

Diğer 

Toplam 

TV'deki REKLAM HARCAMALARI 

34.191.871.000 

32.069.795.000 

31.360.296.000 

30.000.762.000 

25.746.726.000 

22.471. 736.000 

13.098.397.800 

12 . 105.135.200 

6.089.177.000 

4.485.688.000 

3.692.206.000 

3.024.297.200 

2.737.237.000 

1.765.608.000 

923.612.000 

427.068.000 

ısı. 930. ooo 
127.680.000 

66.836.000 

34.496.000 

29.064.000 

25.792.000 

10.640.000 

14.952.000 

224.651.002.200 

KAYNAK: Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 45, Reklamcılık Eki, 
6 Kasım 1989 İstanbul sf. 13 
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Tablo 36'dan da görüldüğü gibi 1989 yılı Ocak-Ekim 

döneminde sektörlerin televizyonda yapmış oldukları reklam 

harcamalarında gıda sektörü 34 milyar 191 milyon TL'sı ile 

ilk sırada yer almış, bunu 32 milyar 69 milyon TL'sı ile 

Basın-Yayın sektörü, 31 milyar 360 milyon TL ile de finans

man sektörü izlemiştir. 

Bunun yanında televizyona reklam veren firmaların 

ve reklam yayın adetlerinin sayılarında da yıllar itiba

riyle artışlar kaydedilmiştir. (Tablo 37). 

TABLO 37 

TELEVİZYON REKLAMLARINDA YER ALAN FİRMA 

VE 

YAYIN ADETLERİNİN YILLAR İTİBARİYLE MUKAYESESİ 

YILLAR 
FİRMA YAYIN DE~ER ORANI (%) 
ADEDİ ADEDİ FİRMA YAYIN 

ADEDİ ADEDİ 

1984 664 15.079 

1985 963 21. 729 45,3 44,3 

1986 1245 25.32J 29,2 16,5 

1987 1394 26.287 11,9 3,8 

1988 1546 30. 722 10,9 16,8 

KAYNAK: TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi Reklam Yayınları Raporu, 
TRT Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı Ankara, sf. 35, 36, 
37, 39, 44. sayfalardan yararlanılarak düzenlenmiştir. 

Tablo 37'den de görüldüğü gibi 1987 yılında tele

vizyona reklam veren firmaların adedi bir önceki yıla 

göre %ll,9'luk bir artış ile 1394'e ve bu firmaların rek

lam yayınlarının adedi de %3,8'lik bir artış ile 26.287'

ye yükselmiş 1988 yılında ise 1987 yılına göre firma adedi 
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%10,9'luk bir artış ile 1546'ya, reklam yayınları adedi de 

%16,8'lik bir artış ile 30.722'ye çıkmıştır. 

Televizyona reklam veren firmaların ve reklam yayın 

adetlerinin sayılarının televizyon kanalları itibariyle da

ğılımı ise Tablo 38 ve 39'da gösterilmiştir. 

YILLAR 

1986 

1987 

1988 

TABLO 38 

TVl REKLAMLARINDA YER ALAN FİRMA 

VE 

YAYIN ADETLERİNİN 

1986-1988 YILLARI İTİBARİYLE MUKAYESESİ 

FİRMA YAYIN 
ADEDİ ADEDİ 

1245 25.323 

1298 25.767 

1400 29.973 

DE(;ER ORANI (%) 
FİRMA YAYIN 
ADEDİ ADEDİ 

4,2 

7,8 

1,7 

16,3 

KAYNAK: TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi Reklam Yayınları Raporu. 
TRT Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı Ankara, sf. 36 ve 39. 
sayfalardan yarar1~-'"''1 ::ı.rak düzenlenmiştir. 

1986 yılında televizyonun 1. kanalındaki reklamlarda 1245 

firma ~le 25.323 reklam yayını gerçekleştirilmiş ve 1987 

yılında bir önceki yıla göre firma adedi %4,2'lik bir ar

tış ile 25.767'ye yükselmiştir. 1988 yılında ise 1987 

yılına göre firma adedi %7,8'lik bir artış ile 1400'e 

reklam yayınları adedi'de %16,3'lük bir artış ile 29.973'e 

çıkmıştır. 
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1986 yılında televizyonun 1. kanalındaki reklamlar

da 1245 firma ile 25.323 reklam yayını gerçekleştirilmiş 

ve 1987 yılında bir önceki yıla göre firma adedi %4,2'lik 

bir artış ile 1298'e, reklam yayınları adedide %1,7'lik 

bir artış ile 25.767'ye yükselmiştir. 1988 yılında ise 

1987 yılına göre firma adedi %7,8'lik bir artış ile 1400'e 

reklam yayınları adedide %16,3'lük bir artış ile 29.973'e 

çıkmıştır. 

YILLAR 

1987 

1988 

TABLO 39 

TV2 REKLAMLARINDA YER ALAN FİRMA 

VE, 

YAYIN ADETLERİNİN 

1987-1988 YILLARI İTİBARİYLE MUKAYESESİ 

DECER ORANI (%) 
FİRMA ADEDE YAYIN ADEDİ 

FİRMA ADEDİ YAYIN ADEDİ 

96 520 

146 749 52,0 44,0 

KAYNAK: TRT 1988-1989/0cak-Eylül Dönemi Reklam Yayınları Raporu, 
TRT Kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı Ankara, sf. 35, 37 

1987 yılında televizyonun 2. kanalındaki reklamlar

da 96 firma ile 520 reklam yayını gerçekleştirilmiş ve 1988 

yılında bir önceki yıla göre firma adedi %52'lik bir artış 

ile 146'ya, reklam yayınları adedide %44'lük bir artış ile 

749'a yükselmiştir. 

Tablolardan da anlaşılacağı gibi TV2 reklamlarında 

yer alan firmaların ve reklam yayın adetlerinin TVl rek

lamlarına oranla daha az olduğu görülmektedir. Buna karşın 
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TV2 reklamlarındaki firma ve reklam yayın adetlerinin yıl

lar itibariyle artış oranı TVl reklamlarına göre daha faz

ladır ki bunuda son yıllarda TV2'nin daha fazla izlenmesi

ne baö'layabiliriz. 

C- TELEVİZYONUN BİR REKLAM MEDYASI OLARAK Dİ0ER 

tlLKELERDEKİ DURUMU 

Avrupa ülkelerinin çoğunluğu bugün Türkiye'de oldu

ğunun aksine televizyonun daha etkin bir reklam ortamı ol

duğu yolundaki görüşleri çok daha önce aşarak kalabalıkla

ra seslenmek yerine hedef küçültmeye yönelen daha etkin 

iletişim yolları bulmuştur. Bu nedenle bu ülkelerin çoğun

luğunda televizyonun toplam reklam harcamalarından aldığı 

pay oldukça düşüktür. (Tablo 40) ve 1989 yılı itibariyle 

genel olarak Avrupa ülkelerinde televizyonun toplam rek

lam harcamalarından aldığı pay %25,S dolayında olmuştur. 

(Ortalamaya TV reklamlarının yasak olduğu !sveç dahil 

edilmemiştir.) 



tlLKELER 

İngiltere 

Batı. Almanya 

Fransa 

Hollanda 

İsviçre 

İsveç 

Belçika 

Avusturya 

Danimarka 

Norveç 

Türkiye 

""''127-

TABLO 40 

1989 YILI İTİBARİYLE 

AVRUPA ULKELERİNDE VE TURKİYE'DE 

TELEVİZYON REKLAM HARCAMALARI VE 

TOPLAM REKLAM HARCAMALARI İÇİNDEKİ PAYI 

(cari f iyatlarla-rnilyon) 

TELEVİZYON REKLAM TELEVİZYON REKLAM TELEVİZYON REKLAM 

HARCAMALARI ( i) HARCAMALARI (TL) HARCAMALARININ TOP-
LAM REKLAM HARCAMA-
LARI İÇİNDEKİ PAYI 

(%) 

3729,50 7.925.187 31,1 

1287,31 2.735.533 13,7 

1834,74 3~898.822 25,1 

270,97 575.173 13,6 

131,25 278.906 6,9 

254,28 540!345 25,5 

215,81 458.596 27,6 

57,59 122.378 7,7 

10,81 22. 971 1,4 

112' 95 240.020 48,8 

KAYNAK: I!;uı:open Marketing Data and Statisticks 26 th Edition 1991 Landon, 
sf. 315. 

Tablo 40'dan da görüldüğü gibi Avrupa ülkelerinin .ço

ğunluğunda televizyonun toplam reklam harcamaları içindeki 

payı oldukça düşüktür. örneğin !ngiltere'de bu oran %31,1, 

Fransa'da %25,1, Batı Alrnanya'da %13,7, Hollanda'da da %13,6 

iken Türkiye'de %48,8'dir. Buna karşın bazı Avrupa ülkelerin

de bu oran diğer ülkelere göre yüksektir ve Yunanistan'da 

%42,8, Portekiz'de %43,l, !talya'da da %47'dir ki bu da Tür

kiye'deki orana oldukça yakındır. ( 6 l) 

(61) Europen Marketing Data And Statisticks 26 th Edition 1991 London, sf. 315 
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Türkiye'de televizyonun toplam reklam harcamaların

dan aldı~ı pay tüm Avrupa ülkelerinin üzerinde olmasına rağ

men, televizyondaki reklam harcamaları diğer Avrupa ülkeleri

ne oranla oldukça düşUktlir. örneğin !ngiltere 1 de televizyon

daki rek·lam harcamaları 7 trilyon 925 milyar TL'sı, Fransa'da 

3 trilyon 898 milyar TL'sı, Batı Almanya'da da 2 trilyon 735 

milyar TL'sı iken Türkiye'de bu oran 240 milyar TL'sıdır ki 

buda diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük bir rakamdır. 

Bunun yanında ABD'de reklam harcamalarının medyalara 

göre dağılımı Avrupa ülkelerine göre oldukça farklıdır ve 

1989 yılı itibariyle Avrupa ülkelerinde televizyonun toplam 

reklam harcamaları içerisindeki payı %25,5 dolayında iken 

ABD'de bu oran %57,2 dolayındadır( 62 ) ve buda Türkiye'deki 

orandan oldukça yüksek bir orandır. 

III. TV REKLAMLARININ TURK EKONOM!S!NDEKİ YERİ 

TV reklamlarının Türk ekonomisindeki yerini belirtmek 

amacıyla, TV reklamlarının. ekonomideki önemini gösteren kri

terlerin incelenmesinde yarar görülmüş ve bu amaçla ilk ola

rak TV reklam gelirleri reel olarak incelenmiş ve daha sonra

da TV reklamlarının GSMH'~~,.~ payı ve kişi başına düşen rek

lam harcamaları bulunmuştur. 

A- TV REKLAM GELİRLERİNİN REEL OLARAK İNCELENMESİ 

TV reklamlarının Türk ekonomisindeki yerini belirle

mek amacıyla TV reklam gelirleri reel olarak incelenmiş ve 

bu amacla Tablo 41 oluşturulmuştur. 

(62) Medya Aylık Pazarlama İletişim Dergisi, Cilt 2, Sayı 12, Kasım 1989, 
sf. 25. 



Y .L.:..Jl.ıA.{ ::~.' •• ,d.tLL f . .J.:!: ' •• 'V .:{~~~ . ..Al~·.. l:ı;~ . .J ••. :{.J.~.;{~. 

TV REKLAM TOPTAN EŞYA FİYAT 1968 SABİT FİYATLARLA 
YILLIK DEÖİŞME 

YILLAR GELİRLER! 1NDEKS1 (İTO) FİYATLARIYLE İNDEKS 
ORANI (BİR ÖNCEKİ 

(Bin TL) YILA GÖRE) % 
I II III IV v 

1979 987.797 1111,5 888. 706,52. 100 

1980 2.039.318 2115, 964.125,47 108,49 8,4 

1981 5.426.357 2836,5 1.913.046,89 215,26 98,4 

1982 6.394.585 3613,7 ı. 769.539,53 119,11 - 7,6 

1983 5.671.362 4628,7 1.225.260,22 137,87 -30,8 

1984 11.305.650 6778, 1 ı. 667. 967 ,42 187,68 36,1 

1985 31.883.360 9606,2 3.319.039,87 373,47 98,9 1 ..... 
55.545.543 1986 12251,9 . 4.533.626,94 510,14 36,5 N 

l..O 

1987 88.742.521 17064,7 . 5.200.356,36 585,16 14,7 1 

1988 152.283.391 27443,6 5.548.958,28 624,39 6,7 

1989 297.797.568 45281,4 6.567.598,10 740,01 18,5 

KAYNAK: TV reklam gelirleri rakamları TRT 1988-1989/0cak-Eylül dönemi reklam yayınları Raporu TRT Kurumu Reklam 
Dairesi Başkanlığı Ankara,sf. 40'dan, Toptan Eşya Fiyat İndeksi rakamları da İstanbul Ticaret Odası, 
Fiyat indeksleri, Haziran 1990 sf. lO'dan alınarak düzenlenmiştir. 
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TV reklam gelirleri cari fiyatlarla .:r. sütunda gös

terilmiş ve cari fiyatlardan reel fiyatlara ulaşmak için 

seriye deflatör tatbik edilerek, III. sütunda TV reklam ge

lirleri reel olarak (1968 fiyatları ile} ifade edilmiştir. 

IV. ve V. şütunlar fiyat artışları.ndan arındırılmış olan 

reel değerlerdir ve 1968=100 kabul edilerek her iki sütun 

indeks haline getirilmiştir. IV. sütunda TV reklam gelir

lerindeki değişmeyi incelemek amacıyla sabit esaslı indeks 

(SEİ), V. sütunda da TV reklam gelirlerinin bir önceki yı

la göre nasıl değiştiğini anlayabilmek için değişir esaslı 

indeks (DEİ) kullanılmıştır. 

1980 yılından itibaren ekenominin dışa açık bir po

litika izlemesi TV reklamcılık sektörünede canlılık kazan

dırmış ve Tablo 4l'den de görüldüğü gibi 1981 yılında bir 

önceki yıla göre önemli bir reel artış kaydedilmiştir. An

cak 1980-1982 yılları arasında özellikle TV reklamlarında 

ilk sırada yer alan banka ve banker reklamlarına getirilen 

kısıtlamalar TV reklam gelirlerinin reel olarak azalmasına 

neden olmuş, buna karşın 1984 yılında TV'nun renkli yayına 

geçmesiyle birlikte TV reklam gelirlerinde reel olarak 

önemli artışlar kaydedilmiştir ve 1989 yılında TV reklam 

gelirleri bir önceki yıla göre cari fiyatlarla %95,5'e ya

kın bir büyüme temposu gösterirken, reel fiyatlarla (1968 

fiyatlarıyla) TV reklam gelirlerinde görülen bu büyümenin 

oranı %18,5 olmuştur. Bu büyüme oranında meydana gelen ar

tış 1987 ve 1988 yıllarındaki artıştan daha yüksek ancak 

1984, 1985 ve 1986 yıllarındaki artıştan daha düşüktür ki 

bunu da son yıllarda TV reklamlarında yer alan firmaların 

sayısındaki artış oranının azalmasına ve TV'nun diğer rek

lam medyalarına göre daha pahalı olmasına bağlayabiliriz. 

Bunun yanında TV reklam gelirlerindeki bu artışa 

karşın firmaların reklam harcamalarında özellikle son yıl

larda bir artışın olmadığı görülmektedir. Reklam veren 
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firmaların sayısının artmasıyla (Tablo 37) piyasada yatay 

bir genişleme yaşanırken şirketlerin reklam bUtçeleri reel 

olarak artmamakta ve enflasyonun etkisi göz önünde tutul

duğunda yıldan yıla artıyor gör~nen reklam gelirleri yerin

de sayma.ktadır ve pek çok firma yetkilisi yaptıkları r~klam 

harcamalarının artmasını reklam tarifelerine yapılan zamla

ra bağlayarak, reklam bütçelerindeki düzenli artışların 

reklam tarifelerine yapılan zamların oranını aşmadığını be

lirtmektedirler. 

B- TURKİYE'DE VE BAZI AVRUPA ULKELERİNDE TV REKLAM 

GELİRLERİNİN GSMH'daki PAYI 

TABLO 42 

YILLAR İTİBARİYLE TURKİYE'DEKİ 

TV REKLAM GELİRLERİNİN GSMH'DAKİ PAYI 

(cari fiyatlarla) 

TV Reklam 
YILLAR Gelirleri 

(milyon TL) 

Gayri Safi Milli TV Reklam Gelir-
Hasıla !erinin GSMH'daki 

(milyon TL) Payı (%) 

1980 2.039 4.435.100 0,04 

1981 5.426 6.553.600 0,08 

1982 6.394 8.735~000 0,07 

1983 . 5.671 11.551.900 0,04 

1984 11.305 18.374.800 0,06 

1985 31.883 .27. 789.400 0,11 

1986 55.545 39.309.600 0,14 

1987 88.742 58.390.000 0,15 

1988 152.283 100.386.300 0,15 

1989 297.797 170.679.900 0,17 

KAYNAK: TV reklam gelirleri rakaınlarL TRT 1988-1989 Ocak-Eylül dönemi 
reklam yayLnları raporu TRT kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, 
Ankara, sf. 40'dan, GSMH rakamları da The Istanbul Chember of 
conmıerce statistical Abstract Turkisch Economiy 1989, publi
cation No: 1990-20 Sf. S'den alınarak düzenlenmiştir. 
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1980-1983 yılları arasında artış ye azalışlar gös

teren, ancak 1983 yıllından sonra televizyonun renkli ya

yına geçmesiyle birlikte, ithalatın serbest bırakılması, 

yabancı sermayenin girişine izin verilmesi, gümrük muafi

yetleri, vergi indirimleri gibi ekonomik kararlar sonu

cunda TV reklam gelirlerinin GSMH'daki payı sürekli artış 

göstererek 1989 yılında %0,17'ye kadar çıkmıştır. (Tablo 

42) • 

Bunun yanında Türkiye 'deki ·TV reklam harcamala

rının GSMH'daki payının diğer Avrupa ülkelerindeki oran

dan pek farklı olmadığı görülmektedir. (Tablo 43) Ancak 

Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda televizyon medyasının 

toplam reklam harcamaları içerisindeki payının Türkiye'ye 

oranla oldukça düşük olduğu unutulmamalıdır. (Tablo 11) 

örneğin televizyon medyasının toplam reklam harcamaları 

içerisindeki payı %31 olan İngiltere'de TV reklam harca

malarının GSMH'daki payı %0,44 iken, TV reklam harcamala

rının toplam reklam harcamaları içerisindeki payı %48 

olan Türkiye'de ise bu oran %0,17'dir. Bunun yanında TV 

reklam medyasının toplam reklam harcamaları içerisindeki 

payı bakımından Türkiye ile yaklaşık aynı paya sahip 

olan İtalya.' da ise TV reklam harcamalarının GSMH' daki 

payı %0,29'dur ki buda Türkiye'deki orandan oldukça.yük

sektir. 
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TABLO 43 

1989 YILI İTİBARİYLE BAZI AVRUPA tlLKELERİNDE 

TV REKLAM HARCAMALARININ GSMH'YA ORANI 

ÜLKELER 

İngiltere 

Batı Almanya 

Fransa 

Hollanda 

İtalya 

Belçika 

Danimarka 

Avusturya 

Finlandiya 

Norveç 

İsviçre 

Türkiye 

(cari fiyatlarla-Yerel para) 
milyar 

TV REKLAM GAYRİ SAF! MİLLİ 
HARCAMALARI HASILA 
(milyar ) (milyar) 

2,275 509,390 

2,415 2.260,400 

11,680 6.060,000 

0,575 ,474,150 

3,455 ı. 172, 170 

10,004 6.080,000 

0,420 731,630 

2,849 1.658,600 

0,800 480,000 

0,075 609,850 

0,215 284,990 

297,797 170.679,900 

TV REKLAM HARCA-
MALARININ GSMH'-
DAKİ PAYI (%) 

0,44 

0,10 

0,19 

0,12 

0,29 

0,16 

0,057 

0,17 

0,16 

0,012 

0,075 

0,17 

KAYNAK: Avrupa ülkelerindeki televizyon reklam harcamaları rakamları. 
Europen marketing and Statisticks 26 tl Edition, 1991 Landon 
sf. 315'den, GSMH rakamları İnternational Financial Statistick 
Year book volume 43, 1 Ağustos 1990, Washington, sf. 186-773'
ten, Tüı;kiye ile ilgili rakamlar ise Tablo 42, s.f. lll!'den 
alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 43'den de görüldüğü gibi TV reklam harcamala

rının GSMH'daki payı en fazla olan ülke İngilteredir, bunu 

%0,29 ile İtalya, %0,19 ile de Fransa izlemektedir. Danir 

marka ve Norveç'te ise bu oran diğer ülkelere göre oldukça 

düşüktür, ancak bu ülkelerin henüz daha yeni televizyona 

reklam kabul etmeye başladığı ve TV'nun toplam reklam har

camaları içindeki payıınn diğer ülkelere oranla oldukça 

düşük olduğu unutulmamalıdır. 
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C- TURKİYE VE AVRUPA ULKELERİNDE KİŞİ BAŞINA TV 

REKLAM HARCAMASI 

1980 yılında 46 TL olan kişi başına TV reklam harca

ması özellikle 1983 yılından sonra önemli artışlar göstere

rek 1989 yılında 5.361 TL'sına ulaşmıştır. (Tablo 44) 

YILLAR 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

TABLO 44 

YILLAR İTİBARİYLE 

TURKİYE'DE KİŞİ BAŞINA TV REKLAM HARCAMASI 

(cari fiyatlarla) 

TV REKLAM 
NUFUS 

KİŞİ BAŞINA 
HARCAMALARI (Bin) TV REKLAM 
(Bin TL) HARCAMASI (TL) 

2.039.318 44.438 46 

5.426.357 45.540 119 

6.394.585 46.688 137 

5.617.362 47.864 118 

11.305. 650 49.070 230 

31.883. 360 50.306 634 

55.545.543 5L .'Vı. 6 1077 

88.742.521 52.845 1679 

152.283.391 54 .176 2810 

297.797.568 55.541 5361 

KAYNAK: TV reklam harcamaları rakamları TRT 1988-1989 Ocak-Eylül Dönemi 
reklam yayınları raporu TRT kurumu Reklam Dairesi Başkanlığı, 
Ankara sf. 40'dan Nüfus rakamları da İstanbul Ticaret Odası, 
Ekonomik rapor yayın No: 1989-17 sf. 5'den alınarak düzenlenmiş
tir. 

Tablo 44'den de görüldüğü gibi 1989 yılında kişi ba

şına düşen TV reklam harcaması 2,5 dolar düzeyinde olmuş ve 

1989 yılında bu oran bir önceki yıla göre %47,S oranında art

mıştır. Ancak son yıllardaki bur artışa karşın Türkiye'deki 
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kişi başına TV reklam harcaması yinede Avrupa ülkelerinin 

oldukça gerisinde kalmaktadır. (Tablo 45) 

tiLKELER 

İngiltere 

TABLO 45 

1989 YILI İTİBARİYLE BAZI AVRUPA ULKELER!NDE 

KİŞİ BAŞINA TV REKLAM HARCAMALARI 

(cari fiyatlarla) 

TV REKLAM NUFUS KİŞİ BAŞINA KİŞİ BAŞINA 
HARCAMALARI TV REKLAM TV REKLAM 
(milyon S) (Bin) HARCAMASI S HARCA.ı.'!AS I TL 

3729,50 57.218 65,18 138. 507 ,5 

BatL Almanya 1287,31 62.000 20,76 44.115,0 

Fransa 1834,74 56.017 32,75 69.593,7 

Hollanda 270,97 14.805 18,30 38.887,5 

İsviçre 131,25 6.620 19,82 42.117,5 

Belçika 254,28 9.928 25,61 54.421,2 

Avusturya 215,81 7.624 28,30 60.137,5 

Danimarka 57,59 5.130 11,22 23.842,5 

Norveç 10,81 4.221 2,56 5.312,5 

l'iirk.:ı..ye 112,95 55.102 2,04 4.335,0 

KAYNAK: Europen Marketing Data and Statisticks 26 th Edition 1991 Landon, 
sf. 110 ve 315'deki tablolardan yararlanılarak düzenlenmiştir. 

Tablo 45'den de görüldüğü gibi kişi başına TV reklam 

harcaması en yüksek olan Avr,~pa ülkesi yaklaşık 65,18 $ ile 

!ngiltere'dir. Ve bunu 32,75 $ ile Fransa, 28,30 $ ile de 

Avusturya izlemektedir. Türkiye'de ise bu oran 2 $ düzeyin

dedir ki buda diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük bir 

orandır. Gerçi Norveç'teki kişi başına TV reklam harcaması 

oranı Türkiye'deki orana çok yakındır ancak bu ülkenin henüz 

daha yeni TV'na reklam kabul etmeye başladığı ve Türkiye'ye 

oranla TV'nun toplam reklam harcamaları içindeki payının çok 

düşük olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. (Tablo 40) 
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D- TV REKLAM HARCAMALARININ SATIŞLAR UZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Ulke çapında yapılan bu araştırmada TV reklam har

camalarının etkinliğinin ölçümüne çalışılmış ve televizyon

daki reklam harcamalarının özel tüketim harcamaları (satış

lar) üzerindeki etkisinin yönü ve derecesi araştırılmıştır. 

Uygulama yöntemi özel tüketim harcamaları (satışla) 

ile reklam harcamaları arasındaki ilişkiyi gösteren regres

yon analizine dayanmaktadır ve regresyon eşitliğinin tahmin

lenmesinde son on yıllık döneme ilişkin televizyon reklam 

harcamaları ile özel tüketim harcamaları (satışlar) veri 

olarak kullanılmışt~r. (Tablo 46) 

YILLAR 

1980 
1981 
1982 
1933 
19ö4 
1985 
1986 
19137 
1988 
198Q 

TABLO 46 

YILLAR İTİBARİYLE 

ÖZEL TliKETİM HARCAMALARI (SATIŞLAR) 

VE 

TV'DEKİ REKLAM HARCAMALARI 

(cari fiyatlarla} 

ÖZEL TUKETİM 
HARCAMALARI 
(SATIŞLAR) (Yt) 
MİLYAR 

2.916,4 
l+.497,~ 
6.195,3 
8.419,0 

13.566,5 
20.226;9 
27.957,5 
37.374,0 
65.164,0 

115. 319, 1 

'IV'DEKİ REKLAM 
HARCAMALARI 

(Xt) 
MİLYON 

2.039 
5.426 
6.394 
5.671 

11.305 
31.383 
55.545 
88.742 

152.283 
297.797 

KAYNAK: Özel tüketim harcamaları rakamları DPT yayınlarından yararla
nılarak düzenlenmiş ve 1987 yılı özel tüketim harcamaları, Tür-
kiye İş Bankası Ekonomik Rapor 1987, Ankara, 1988 sf. 2l'den, 
1988 ve 1989 rakamları The Istanbul Chember of Conmı.erce Statis-
tical Abstract Turkısh Economiy 1989, publication No 1990~20 
sf. 6'dan alınmıştır. TV Reklam Harcamaları rekamları ise TRT 
1988-1989/0cak-Eylül dönemi reklam yayınları raporu TRT Kurumu 
Reklam Dairesi Başkanlığı Ankara, sf. 40'dan alınarak düzenlenmiştir. 
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özel tüketim harcamalarının (satışların), tele

vizyondaki reklam harcamalarına karşı duyarlılığını 

doğrudan belirlemek amacıyla saptanmak istenen regres

yon eşitliği ekonometrik bir model olarak ifade edilen 

aşağıdaki modelde gösterilmiştir. 

Yt = t yılındaki özel tüketim harcamaları (satışlar) 

Xt = t yılındaki televizyon reklam harcamaları 

xt-1 = t-1 yılındaki televizyon reklam harcamaları 

Yt modelin bağımlı (endogen) değişkeni, Xt ve 

xt-1'de bağımlı değişkeni açıklayan bağımsız değişken

lerdir. (exogen).S 0 , a1 ve a2 ise modelin parametrele

ridir. 

Tablo 46'daki veriler kullanılarak 

yt = So + Sı xt + S2 xt-1 + E modelindeki parametreler 

En Küçük Kareler Yöntemine göre tahmin edilmiş ve tahmin 

edilen bu parametrelerden S0 =5,3, S1 =246,6, S2 =241,7 

olarak bulunmuştur. Ve bulunan bu parametreler moc~ıe 

konularak regresyon eşitliği aşağıdaki gibi saptanmış

tır. 

Yt = 5,3 + 24616 Xt + 241,7 Xt-1 

modeldeki tahmin edilen parametreler (+) bulunmuşturki 

buda televizyona yapılan reklam harcamalarındaki artı

şın, özel tüketim harcamalarında; yani ülke genelindeki 

satışlarda da bir artışa neden olacağını göstermektedir. 
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Modelin gerçeği yansıtma gücünü belirlemek amacıy

la modele t testi, F testi, R2 testi uygulanmış ve bunun 

yanında parametrelerin güven aralıkları ve esneklikleri 

tespit edilmiştir. 

t Testi 

-
So 

th = -·---
sf3o 

= 5,3 
0,466 

tt (0,05) (7) = 2,365 

th > tt 

Sı için 

-Ho: Sı = o 

Hı: sı > o 

-
th 

f3 J 246,6 
= = --- 10,99 sS 1 

th > tt 

= 11,37 

Ho red 

22,4 

Ho red 
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-
Bı için 

Ho: s 2. = o 

-
Hı: 132 > o 

-
132. 241,7 

th = = -21,9 
sS 2 

11,03 

th > tt H0 red 

t testleri olumlu sonuç verdiğinden Xt ve Xt-1 

değişkeninin Yt değişkenini açıklamada istatistiksel ba

kımdan olumlu olduğu görülmüş ve H0 hipotezi red edile

rek olaylar arasında ilişki bulunduğu saptanmıştır. 

-Sa = Sa ± 0,05 sS 0 

B0 = 5,3 ± 2,365. 0,466 

so = 5,3 ± 1,02 

/ 
6,32 

e,~ 
Anlamlı 

4,28 
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- -B1 ~ S1 ± t0,05. sS 1 

B1 = 246,6 ± 2.365. 10,99 

S1 246,6 ± 25,99 

/272,59 

a Anlamli 
1-' l 

~220,61 
-B2 = S2 ± t0,05. sS 2 

B2 = 241,7 ± 2,365. 21,9 

B
2 

241,7 ± 51,79 

293,49 

/ 
S2 Anlamlı 

~189,21 
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F testi 

82 -Ho: (3 1 = = 63 = .......... =0 

- a3 Hı: (3 l ı (3 2 ı ı . . . . . . . . . . ;10 

F(0,05) (2,8) = 4,46 

= 792 
(l-R2

) / (n-k) 

F testi olumlu sonuç vermiş ve bağımsız değişkenlerin 

(Xt) ve (Xt.ı), bağımlı değişkeni (Yt) etkileme gücünün ol

duğu saptanmıştır. 

Durbin-Watson Testi 

(n<lS olduğundan Von-Newrnann testine başvurulmuştur ) 

v == d. n' n'=n-k 
n'-1 

Pozitif otokorelasyon sınır noktası (%5) 

V(8) = 1,1228 

Negatif otokorelasyon sınır noktası (%5) 

V*(8) = 3,4486 
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E(et-et-1>2. 
D.W. katsayısı (d) = 

v 1,162. (~) 
7 1,328 

V(8) < V < V* (8) 

re 2 
t 

1,1628 

test sonucu bulunan değer iki sınır arasında çıktığından mo-

delde otokorelasyon mevcut değildir. 

R2 Testi 

E(Yt-Yt)2 
1- = 0,99 

E(Yt-Yt)2 

(n-1} 1 = 0,98 
n-k 

R2 modelin belirginlik katsayısıdır ve 0,99 olarak bu

lurunuştur ki buda bağımsız değişken olan xt ve xt-ı'in bağım

lı değişken olan Yt'Yi açıklamada oldukça kuvvetli olduğunu 

göstermektedir. Bunun yanında bulunan bu değer özel tüketim 

harcamaları ile televizyon reklam harcamaları arasında çok 

sıkı bir ilişkinin bulunduğunu ve reklam harcamaların'ın sa

tış gelirlerinin değişiminde büytik rol oynadığını göstermek

tedir. Düzeltilmiş R2 ise (R2}, tahmin edilen parametre sa

yısıyla, gözlem sayısı arasındaki ilişkilere göre daha gü

venilir belirginlik katsayısının bulunmasını sağlamıştır. 



-143-

Esneklik 

Yt = 5,3 + 246,6 xt + 241,7 xt-l 

<ıY t xt 0,065 
eı = = 246,6 . = 0,53 

axt yt 30 

ClYt xt-ı 0,035 
e ı. = = 241,7. = 0,28 

.3Xt-l Yt 30 

Pozitif değer taşıyan reklam esneklik katsayıları rek

harcarnalarının satış gelirlerini olumlu yönde etkileyeceğini 

belirtmektedir. xt değişkeninin xt-ı'e göre daha büyük değe

ri gösteren esneklik katsayısına sahip olması~ve aynı zaman

da istatiksel açıdan anlamlı, bulunması, belli bir yıla iliş

kin satış gelirlerinin bir önceki yılda yapılan reklam harca

maları yerine aynı yıl içinde yapılan reklam harcamalarından 

büyük ölçüde etkilendiğini ifade etmektedir. Diğer faktörler 

sabit kaldığında (ceteris paribus) belli bir t yılındaki TV 

reklam harcamalarında %l'lik bir artışın aynı t yılına iliş

kin özel tüketim harcamal~. :rn~da (satışlarda) %0,53'lük bir 

artışa neden olacağını, öte yandan bir önceki t-1 yılındaki 

TV reklam harcamalarında %l'lik artışın bir sonraki t yılına 

ilişkin özel tüketim harcamalarında (satışlarda) %0,28'lik 

bir artışa neden olacağını ifade etmektedir. 

Genel olarak model yorumlandığında; Yt bağımlı değişke

nini açıklamak için seçilmiş olan Xt ve Xt-l bağımsız değiş

kenlerinin yerinde değişkenler olduğu saptanmıştır. Modele uy

gulanan bütün testlerin anlamlı çıkmasıda modelin realiteye 

uygunluğunu ve ayrıca değişkenler arasında ilişkiye rastlanma

masıda ekonometrik açıdan arzu edilen bir durumun varlığını 

göstermektedir 
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E- TV REKLAM GELİRLERİNİN GELECEK TAHMİNİ VE 

GELECEKTE TOPLAM REKLAM HARCAMALARI İÇİNDEKİ 

PAYI 

Gelecek yıllardaki TV reklam gelirlerinin tahmininin 

yapılabilmesi için bilinen yıllardaki reklam gelirlerinden 

hareket edilerek bir trend denklemi oluşturulmuş ve ikinci 

dereceden bir trend denklemi elde edilmiştir. 

Y = a + bx + cx 2 

Trend denklemindeki sabit katsayılar en küçük kare

ler yöntemine göre tahmin edi~miş ve a=277,05, b=66,74, 

c=6,4 olarak bulunmuştur. 

Oluşturulan trend denklemi ise şu şekilde ifade 

edilmiştir. 

Y = 211,05 + 66,74 x + 6,4 x2 

Tahmin edilen TV reklam gelirleri değerleri reel de-

. ğerler olduğundan 1990 ve 1991 yılı toptan eşya fiyat en

deks] e.r.,,.i tahmin edilmiş ve TV reklam gelirleri 1990 yılı 

için cari fiyatlarla 529 milyar 760 milyon TL, 1991 yılı 

için_ise cari fiyatlarla 861 milyar 445 milyon TL olarak 

bulunmuştur. 

Bulunan bu rakamlar nazari tahminler olup arazi se

bepler ve doğrudan doğruya" konjoktürel dalgalanmalar yüzün

den gerçek rakamlardan farklı olabilir bu yüzden gerçek de

ğerler ile teorik değerler arasındaki farkların meydana ge

tirdiği serinin standart hatası hesaplanmış ve cr=0,06 ola

rak bulunmuştur. Bulunan standart hatanın küçüklüğü ise 

trend denkleminde bulunacak olan teorik değerlerin (y') 

isabetsizlik sınırının daralması anlamına gelmektedir. 
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Sektördeki toplam reklam harcamaları için hesaplanan 

trend denklemi ise; 

Y = 209,6 + 9,54 + 1,01 x 2 

şeklinde bulunmuştur. 

Yapılan hesaplamalar sonucu toplam reklam harcamaları 

tahmini 1990 yılı için 1 trilyon 181 milyar TL'sı bulunmuş 

ve TV reklam harcamalarının toplam reklam harcamaları içinde

ki payı %44 olarak saptanmıştır. 1991 yılı için ise toplam 

reklam harcamaları tahmini 2 trilyon 183 milyar TL olarak bu

lunmuş ve TV reklam harcamalarının toplam reklam harcamaları 

içindeki payı ise %39 olarak hesaplanmıştır. 

IV- TV REKLAMLARINDA, TV ve AJANS İLİŞKİLERİ 

1988 yılı itibariyle televizyon reklamlarında 54 ajans 

tarafından 139 ürün ve 1546 firmanın reklamı yapılmış ve te

levizyon reklamlarında yeralan bu ürün ve f irrnaların en çok 

reklamını yapan ajanslar isa Ajans Ada, Cen Ajans-Grey, Gü-

,..~. zel Sanatlar ve Manajans Thampson olmuştur. (Tab·J:.:.:ı-.· : 7) • 



1- AxD Ajans 19-.Grafika-Lintas 37- Par Ajans 

2- A4 Ajans 20- Güzel Sanatlar 38- Pars Mc/cann-Ericson 

3- Admar Reklam 21- Has Ajans 39- Poyraz Reklam 

4- Ahu Reklam 22- Hasan Parkan 40- Prestij Reklam 

5- Ajans Ada 23- İlancılık 41- Radar Reklam 

6- Ajans Devekuşu 24- İdea Reklam 42- Reklamcılık 

7- Ajans Tek 25- İletişim 43- Rekson Reklam 

8- Arta Ajans 26- İra Reklam 44- Repro Reklam 

9- Atmosfer Reklam 27- Kantemir Reklam 45- Rota Reklam 

10- Bar Ajans 28- Manajans-Thampson 46- Rpm-Cambell Ewald 

11- Basın Organizasyon 29- Markam İlea Burnett 47- RTT Ajans 
1 

12- Birikim Reklam 30- Merkez Ajans 48- Sanat Reklam 1-' 
.ı::. 

13- Birleşik Reklamcılar 31- Mod Ajans 49- Teknik Prodüksiyon O'\ 

14- Cen Ajans-Grey 32- Meran Ogily&Mather 50- Sua Reklam 

15- ÇözUm Reklam 33- Nata Reklam 51- Tı-vı Reklam 

16- E&K Reklam 34- Neo Reklam 52- Unvak Reklam 

17- Ekol Reklam 35- Neşriyat Ajans 53- Yaratım/FCB 

18- Era Tanıtım 36- :?anel Ajans 54- Yorum Ajans 

. ,. 
KAYNAK: Dünya Gazetesi, Dünya Dosyası 57, Reklamcılık eki, 21 Kasım 1988, İstanbul sf. 7 
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Bunun yanında TRT televizyonu reklam kabul etmeye baş

ladığından bu yana, denetim bir sorun olmuş ve reklam ajans

ları ile televizyon arasında denetim esaslarının uygulanma

sından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmıştır. Reklam kuruluş

ları TRT'nin reklam yönetmeliğini kısıtlayıcı hükümler içer-_. 

mesi nedeniyle eleştirmekte ve TRT'nin yönetmeliğinin yaratı

cılığı kısıtlayıcı niteliklere sahip olduğunu belirterek, ob

jektif değerlendirmelerin yapılmadığını dolayısıyla olaylara 

bakışta tek taraflı bir yaklaşımın söz konusu olduğunu belirt

·mektedirler. 

Son _zamanlarda yapılan düzenlemelerle eski yönetmeli

ğin biraz olsun esnekleştirildiğini belirten reklam ajansları 

yoruma açık göreceli kavramları içeren maddelerin zaman zaman 

sorun çıkardığına değinmektedirler. örneğin "manevi değerlere 

milli geleneklere •••. " şeklindeki ifadelerin yer aldığı mad

delerde ölçünün ne olduğunun belirtilmediğini ve bu maddele

rin yeteri kadar açıklık taşımadığını belirten reklam ajans

ları ürünlerinin zaman zaman engellerle karşılaştığını öne 

sürmekte ve TRT denetim kurulundan dil, kavram ve teknik ko

nularda biraz olsun daha esnek davranmasını istemektedirler. 

TRT reklam dairesi başkanı ve yetkilileri de verilen 

Önerilerin uygunluğunu, varılan noktanın haklılığını kabul 

etmekte, ancak denetimle ilgili örneklerin büyük bir çeşit

lilik gösterdiğini, mevcut yasal çerçeve içinde TRT'nin bu 

sorumluluktan kaçamayacağını ifade etmektedirler. 

Reklam dairesi başkanlığı 1989 yılında 6970 filmin 

yani günde ortalama 28 filmin denetlenmiş olduğunu, bu film

lerden sadece 104 tanesinin yayınlanamaz nitelikte bulundu

ğunu belirtmektedirler ki bu yayınlanamaz nitelikteki film

ler de toplam film stokunun %1,4'ünü oluşturmaktadır. Red 

edilen filmlerin büyük bir bölümü reklam yönetmeliğinin 10. 
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maddesine dayandırılmıştır ki buda "haksız rekabet" madde

sidir. 10. maddeyi reddedilme gerekçeleri açısından 11. mad

de izlemekte ve 11. madde "yanıltma ve istismar" başlığın-! 

taşımaktadır. Bunun yanında kollektif reklam konusunu düzen

leyen 35. maddeye dayanılarakta, reklam filmleri rededilmiş 

12. ve 5. maddeler de azda olsa red gerekçeleri arasında yer 

almıştır. 

TRT reklam dairesi, tüketicinin objektif bilgilenme

sini sağlamak ve haksız rekabet.e yer vermemek için reklam 

filmlerini çok titiz bir denetimden geçirmekte, gerektiğin

de reklam filmlerinde yer alan iddiaların kanıtlanması için 

resmi belgeler istemektedir. Bu titiz denetime rağmen TRT 

reklam yönetmeliği maddelerinin çok net olmaması, yoruma 

açık olması gibi nedenlerin beraberinde getirdiği keyfi uy

gulama sonucu bir karmaşa ve tutarsızlık oluşmakta, bu du

rum da hem reklam verenin hem de ajansların en büyük sorun

larını teşkil etmektedir. 

Bunun yanında TRT-Ajans ilişkilerinde her iki tara

fında olumlu olmasında fayda vardır. Çünkü TRT reklam ge

lirleri sayesinde yatırımlarında çok öenmli avantajlar 

sağlarken, ajanslarda TRT sayesı.nde kampanyalarını çok ge

niş kitlelere ulaştırabilmektedirler. 
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S O N U Ç 

Türkiye'de reklamcılık sektöründeki gelişmenin genel 

olarak 1980'1i yıllardan itibaren başladığı ve ekonominin 

izlediği çizgiye paralel bir gelişme eğilimi gösterdiği göz

lenmektedir. Nitekim 1950'li yıllarda tüketim malları yatı

rımlarının artması, 1960'lı yıllarda tarım ve sanayide uy

gulanan politikalara bağlı olarak satın alma gücünün yüksel

mesi, kentleşmenin hızlanması ve 1970'li yıllarda da tele

vizyon yayınının başlaması gibi etkenler reklamcılığın ge

leşmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuş ve özellikle 1980'

li yıllardan itibaren ekonominin dışa açılmasıyla birlikte 

başlayan rekabet ortamının da bu gelişmeyi hızlandırdığı 

gözlenmiştir. 

1980-1982 yılları arasında söz konusu gelişmeler so

nucunda reklamcılık sektöründe önemli bir canlanma hatta 

bir patlama olmasına karşın, birara özellikle banka ve ban

ker reklamlarına getirilen kısıtlamalarla sektörün bir süre 

durgunluk geçirdiği ve daha sonra yeniden hızlı bir gelişme 

eğilimi içine girdiği gözlenmiştir. Bunun yanında Türk rek

lam sektöründe 1980 sonrasında sektör bilinci daha da art

mış, özellikle.24 Ocak kararlarından sonra alınan bazı eko

nomik kararlar yalnızca ekonominin canlanmasına değil endi

rekt olarak reklam sektörününde hareketlenmesine yol açmış

tır. öte yandan ithalatı artan yeni ürün ve markaların piya

saya girmesi bir yandan reklam veren kuruluş sayısının art

masına neden olurken diğer yandan da firmaların reklam ça

balarını yoğunlaştırmasına neden olmuş ve böylece yabancı 

ürünler Türkiye'deki reklam harcamalarına önemli sübvansi

yonlar yapmışlardır. 

Buarada alınan kararlarla artan rekabetin yanısıra, 

yabancı şirketlerin de Türkiye'ye yönelmesi reklamcılık 

sektörünü olumlu yönte etkilemiş ve 1980 yılında 3,6 milyar 
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TL olan reklam harcamaları 1989 yılında yaklaşık 600 mi1yar.; : 

TL'ye ulaşmıştır. Ve 1989 yılında reklam harcamaları bir ön

ceki yıla göre cari fiyatlarla %80'e yakın bir büyüme tempo

su gösterirken sabit fiyat~arla sektörde görülen bu büyümenin 

oranı %7,8 düzeninde olmuştur. Bütün bir on yıllık dönem in

celendiğinde sektörün reel olarak %13,6 dolayında büyümüş ol

duğu ve bu yıllık tempo ile 10 yılda reklamcılık sektöründeki 

reel harcamaların üç katına ulaşmış olduğu görülmektedir. Ne 

varki büyüme temposundaki bu yüksekliğe rağmen firmaların rek

lam harcamalarında özellikle son yıllarda bir artış olmadığı 

ve reklam veren firma sayısının artmasıyla piyasada yatay bir 

genişleme yaşanırken, firmaların bütçelerinde yıldan yıla ar

tıyor görünen reklam harcamalarının yerinde saydığı görülmek

tedir. 

Bunun yanında 1989 yılı itibariyle reklamcılık sektö

ründe bankacılık-finansman ve sigorta sektörü, gıda ve meş

rubat sektörü ile basın sektörü birbirine çok yakın harcama

larla en çok reklam harcaması yapan üç büyük sektör olmuş ve 

bu üç büyük sektörün toplam reklam harcamaları içindeki pay

ları da %10 ile %13 arasında değişmiştir. 

Rekl-3.mr.ı.lık sektörünün gelişmişlik düzeyini gösteren 

ekÔnomik kriterler incelendiğinde ise reklam harcamalarının 

GSMH payının 1980 yılında binde 1,7 iken 1989 yılında binde 

3ı4'e kadar çıkmış olduğu ve kişi başına düşen reklam harca

malarının da 1980 yılında 177 TL'ı iken, 1989 yılında 10.732 

TL'ye yani yaklaşık 5 dolara kadar yükselmiş oldu~u görülmek

tedir. 

Ancak bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye reklam har

camaları bakımından yine de Avrupa ülkeleri içerisinde geride 

kalan bir ülke olmaya devam etmektedir. Bugün Avrupa ülkele

rindeki reklam harcamalarının trilyonlara vardığı gözlenmekte 

ve özellikle İngiltere, Fransa ve Batı Almanya gibi ülkelerde 
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reklam harcamalarının Türkiye'ye oranla oldukça yüksek ol

duğu görülmektedir. Ve bu ülkelerin Avrupa genelindeki top

lam reklam harcamalarından aldığı pay da oldukça yüksektir. 

örneğin bu oran Batı Almanya için %18, Fransa için %14, 

İtalya için %11 iken Türkiye için binde 4'tür ve aynı za

manda Avrupa ülkelerindeki toplam reklam harcamalarının 

GSMH içindeki payının da Türkiye'ye oranla 2-3 kat daha 

fazla olduğu görülmektedir. örneğin !ngiltere'de bu oran 

%1,43, İsviçre'de %1,08 iken Türkiye'de binde 3,4'tür. Bu

nun yanında kişi başına düşen reklam harcaması bakımından 

~a ortaya çıkan tablonun Türkiye açısından hiç de içaçıcı 

olmadığı görülmektedir. Çünkü Avrupa ülkelerinde kişi ba

şına düşen reklam harcamalafı 100 $'in altına düşmezken 

Türkiye'de bu oran 10 $'in altındadır. 

Ancak bütün bu geriliğe rağmen reklamcılık sektörü

nün diğer Avrupa ülkelerine göre Türkiye'de daha hızlı bir 

büyüme temposu gösterdiği görülmektedir. 

Reklam harcamalarının reklam medyalarına göre dağı

lımında ise 1983 yılından bu yana başta giden TV'nin, ye

rini basın sektörüne bırakmış olduğu görülmektedir. 1989 

yılı itiLcı...ı:. ~-:...· le basın sektörünün toplam reklam harcamaları 

içerisindeki payı %50,8 civarında olmuş ve basın sektörünün 

reklam gelirleri 1989 yılında bir önceki yıla göre cari fi

yatlarla %8l'e yakın bir artış göstererek 270 milyar TL'ye 

ulaşmıştır. Bir reklam medyası olarak radyonun toplam rek

lam harcamaları içindeki payı ise, 1983 yılından itibaren 
... ' 

giderek azalarak 1989 yılında %0,8 olmuş ve radyo reklam 

gelirleri 1989 yılının on aylık döneminde, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre'cari fiyatlarla %35'e yakın bir büyilrne 

göstererek 2,2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Radyo reklamcılığı

nın önemli bir gelişme göstermediği reklam piyasasında yeni 

bir medya olma özelliği taşıyan Bilbord (açık hava) alanın-
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da ise yeni atılımlar dikkat çekerken, bir reklam medyası 

olarak sinemanın ve doğrudan postalamanın toplam reklam 

harcamaları içerisindeki payının oldukça düşük olduğu gö

rülmektedir. 

Bunun yanında çalışmanın ağırlıklı kısmını oluştu

ran TV reklamlarının toplam reklam harcamaları içerisindeki 

payı 1989 yılında %48,4 civarında olmuş ve 1980 yılında 

2 milyar TL olan TV reklam gelirleri özellikle 1984 yılın

dan sonra televizyonunda renkli yayına geçmesiyle birlikte 

giderek artmış ve 1989 yılında yaklaşık 300 milyar TL'ye 

ulaşmıştır. 1989 yılında TV reklam gelirleri bir önceki yı

la göre cari fiyatlarla %95,S'e yakın bir büyüme temposu 

gösterirken sabit fiyatlarla TV reklamcılık sektöründe gö

rülen bu büyümenin oranı ise %18,5 düzeyinde olmuştur. Te

levizyona reklam veren firmaların sayısındaki artış oranı

nın azalmasına karşılık TV reklam gelirlerinde meydana ge

len bu artışı reklam yayın ücretlerinde ve reklam yayın sü

relerinde meydana gelen artışa bağlayabiliriz. 

Bunun yanında geniş kitlelere seslenmek durumunda 

olan sektörlerin reklam bütçelerinde önemli bir yer tutan 

'J!V reklam harcamalarının payı son 5 yıl içinde %50-SS'ler

den %70'lere kadar çıkmış ve televizyonun temizlik malze

meleri sektöründe yapılan tüm reklam harcamaları içindeki 

payı %85'e, gıda maddeleri içindeki payı %84'e, yayğın or

ganları içindeki payı da %6l'e kadar ulaşmıştır. Aynı za

manda 1989 yılı itibariyle sektörlerin televizyonda yap

mış oldukları reklam harcamalarında gıda sektörü birinci 

sırada yer almış, bunu basın yayın ve finansman sektörü 

izlemiştir. 

TV reklamlar+nın ekonomideki önemini gösteren kri

terler incelendiğinde ise TV reklam harcamalarının GSMH 

içindeki payının 1980 yılında binde~4 iken, 1989 yılında 
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binde l,7'ye kadar çıkmış olduğu, kişi başına düşen TV 

reklam harcamalarının da 1980 yılında 46 TL iken 1989 

yılında 5361 TL'ye yani yaklaşık 2,5 dolar düzeyine yük

selmiş olduğu görülmektedir. 

Bu gelişmeye rağmen Türkiye TV reklam gelirleri 

bakımından da yine Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmaya 

devam etmektedir. Türkiye'de televizyon medyasının top

lam reklam harcamaları içerisindeki payı Avrupa ülkele

rine göre oldukça yüksek olmasına rağmen TV reklam ge

lirlerinin diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük ol

duğu görülmektedir. örneğin !ngiltere'de bu oran 7,9 

trilyon, Batı Almanya'da 2,7 trilyon, Fransa'da 3,8 tril

yon iken Türkiye'de 300 milyar TL'dır. Aynı zamanda Av

rupa ülkelerinde kişi başına düşen TV reklam harcamasıda 

Türkiye'ye oranla oldukça yüksektir. örneğin Avrupa ülke

lerinin çoğunluğunda kişi başına düşen TV reklam harcama

sı 10 $altına düşmezken, Türkiye'de bu oran 2 $düzeyin

dedir. Bunun yanında Türkiye'deki TV reklam harcamaları

nın GSMH içindeki payı diğer Avrupa ülkelerindeki orana 

oldukça yakındır. Ancak Avrupa ülkelerinde televizyonun 

reklam harcamaları içerisindeki payının Türkiye'ye oranla 

.oldukça düşük oldu~u gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü 

Avrupa ülkelerinin çoğunluğu bugün Türkiye'de olduğunun 

aksine televizyonun daha etkin bir reklam ortamı olduğu 

yolundaki görüşleri çok daha önce aşarak kalabalıklara 

seslenmek yerine hedef küçültmeye yönelen daha etkin ile

tişim yolları bulmuştur. 

Türk reklamcılık sektörünün 1989 yılı sonuçlarına 

bakıldığında ortaya çıkan en önemli olaylardan biri de 

sektörün hızla yabancı sermayeye açılmış olmasıdır. 1989 

yılı itibariyle 14 reklam ajansı yabancı sermayeli ve 

uluslararası ortaklık kurarken, reklam piyasasında da 

uluslararası boyutların hızla sektöre egemen olmaya baş

ladığı gözlenmektedir. 
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Aynı zamanda 1990'lı yıllarda Tilrkiye'nin Avrupa 

topluluğuna üyeliğinin Türk reklamcılık sektörüne canlı

lık kazandırması beklenmektedir. Ve böylece sektöre yeni 

reklam verenlerin girmesi ve reklam verenlerin dış pazar

lara açılması yabancı ajanslarla rekabetin artmasına ne

den olacak ve rekabette iş kalitesinin artmasını sağlaya

caktır. Ayrıca sektör yabancı şirketlerin getirdiği yeni 

teknolojilerden de yararlanma imkanı bulacaktır. 

Bunun yanında reklamcılık sektöründe çözüm bekle

yen sorunları şöyle sıralayabiliriz. 

Bunlardan birincisi ve en önemlisi sektördeki ele

man sorunudur. Sektörde kalifiyeli eleman sıkıntısının 

çekilmesi ve henüz bu konuda yeterli bir eğitim veren cid

di bir kuruluşun bulunmaması dikkat çekicidir. İkincisi 

ise sektörde henüz otokontrol sisteminin oluşturulmamış 

olmasıdır. Oysa sektörde doğru bir beraberliğin sağlana

bilmesi ve tüketicilerin bilgilendirilmiş tercihler yapa

bilmesi için aydınlatılması, sektörde oluşturulacak oto

kontrol mekanizmasına bağlıdır. öte yandan TRT'nin reklam 

yönetmeliğinin kısıtlayıcı hükümler içermesi sektörde çe

şitli sorunlara neden olurken TV"nin reklam ajanslarıyla 

olan ilişkilerinde de çeşitli problemlerin doğmasına ne

den olmaktadır. Bütün bunların yanında TRT'nin en acil 

sorunu ise finansman sorunudur. Çünkü TRT'nin reklam ge

lirlerinin %30'unun Sosyal fona kesilmesi TRT'ye ağır 

bir yük getirerek finansman sorununun daha da büyümesine 

neden olmakta ve bunun sonucunda TRT reklam ücret tarife

lerini sürekli olarak yükseltmek zorunda kalmaktadır. 

Buda hem reklam verenler açısından hem de reklam ajansla

rı açısından ayrı bir sorun teşkil etmektedir. 
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Bütün bu sorunlara rağmen bugün Türk reklamcılığı 

yaptığı işler itibariyle dünyanın birçok ülkesinde yapı

lan reklam faaliyetleriyle karşılaştırılabilir çalışmalar 

ortaya koymaktadır. Ancak reklam potansiyelinin yüksek 

olmasına ve son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiril

mesine rağmen Türkiye'de reklamcılık sektörünün henüz ge

rek istihdam, gerekse parasal büyüklükler açısından olduk

ça küçük hacimde kalmaya devam etmekte olduğu görülmek

tedir. 
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