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Yapngim calismamda genel olarak reklamcihktan ve reklam ajanslanndan
bahsetmeye cahstim. Gerek reklamcihgm dogusu ve gelisiminden gerekse
reklam ajanslannm dogusu ve gelisiminden bahsederek tum dunyadaki
reklamciligr, yakm kornsumuz Turkiye' deki ve ulkemizdeki reklamcihgi
irdelemeye gerek duydum.
Dunya reklamcrhgrnm ilk caglardan beri varoldugu acikca ortadadir. Bunu
da ulkemiz ve Turkiye dismdaki ulkelerin reklam konusunda ne kadar onde
olduklanna dikkat ederek anlayabiliriz.
Turkiye'ye baktigmuzda ilanciliktan modern reklamcihga gecisin, gercek
anlamda reklamciligm oyle eek uzun boylu bir tarihi yoktur. Bu alandaki
kurumlar.degerler ve standartlar su anda bile yeni yeni olusurn icindedir. Bu
gelisim icinde Turkiye, diger ulkelere gore geri kalrmstir ama basan da
gostermistir.
KKTC'ye bakngnruzda ise, reklam ajanslanmn coklugu ve sorunlan gaze
batmaktadir. Arna bu saymm eek olusu ulkemiz reklamcilignnn dunya
capindaki gibi yapildiguu ve gelistigini gostermemektedir.
Y eterli kaynagm az oldugu boyle bir konuda oncelikle bana yardimci olan
herkese tesekkur ederim.Aynca arastirmamda bana bastan sona yol gosteren
ve yardimci olan dekamm Saym Yrd.Doc.Dr. Neriman Saygrli'ya cok tesekkur
ederim.

Haziran 2001

Derya Y aylatiitiincii

GiRiS
Reklam cagmuza ozgu bir uygulamadir. Ancak.reklamciligin insanhk
tarihinde ilk ahm -saum ya da degis -tokus faaliyetlerinin baslamasiyla
dogdugu gorulmustur.
"ilk caglarda insanlar ticari actdan satacaklarz mallarzn
guzelliklerini, niteliklerini ve ustunluklerini bizzat kendileri anlatmak suretiyle
musteri cekmeye caltsmtslardtr. Uygarligin ilk yzllarznda bir takzm mesajlarz
kitlelere aktarmak icin bazz iletisim araclart kullanmtsttr. Tellallar, c;zgzrtkanlar
araciligi ile bir nevi reklam yaptlmtstir. Bugun ise televizyon,radyo,gazete

ve

dergiler bu gorevi yapmaktadzr"(l).
Gunumuzde reklamlarm buyuk bir cogunlugu reklam ajanslan sayesinde
bizlere ulasmaktadir.
Ulkelerin ekonomik gelismesine paralel olarak reklam sektorunde de
belirgin gelismeler goze carpmaktadir. Hem di.inyada hem de Turkiye' de
reklamcihk son yillarda eek buyuk gelismeler gostermis durumdadir. Aym
zamanda reklamcilik alammn gelismesiyle birlikte var olan reklam anlayisi da
degisime ugramaya baslanustir.
"Sanayilesme ile birlikte hzzlz bir makinelesme.mal ve hizmet uretiminin
artmasz,kalitenin yukselmesi bu ma! ve hizmetlerin kitlelere ulasttrtlmast
sorununu ctkartrken, isletmeler arasz rekabeti de artttrmtsttr.

Bunun dogal bir

sonucu olarak reklam olgusu on plana pknu,Jtzr"(2).

1 )Karabag,A. "Reklamcihga Y eni Bakis" ,Akba Y aymcihk.lstanbul, 1998,s.15
2)At1f Bir,A; Mavis.F. "Dunya' da ve Turkiye' de Reklamcihk't.Bilgi
Yaymevi, Ankara, 1988, s.17-18

" Gunumuzde reklam, uzerinde en cok konusulan ve belki de kendisinden
en cok §ey beklenen bir iletisim bicimidir. Reklam,artzk hem uretici firmalar
icin hem de bir anlamda tuketici icin vazgecilmez bir olgu durumuna
gelmistir "(3).
Reklamm en temel amaci.satislara katki saglamaktir. Reklamm iletisim
sureci oldugunu vurgulayan bir tamma gore "Bir mala ya da hizmete iliskin bir
iletiyi(mesajz) sozlu ya da goruntulu olarak pazar birimlerine sunmak icin
yapzlan eylemlere reklam yapmak denir "( 4).
Amerikan Pazarlama Birliginin tammma gore reklam "Bir malzn veya fikrin
bedeli verilerek ve bedelin kimin tarajzndan odendigi anlastlacak bicimde
yapzlan ve yuz yuze satts disinda kalan tanztzm etkinlikleridir"(S).
Reklam bir pazarlama aracidir. Urun.hizmet.simge ve hatta fikirlerin ,bilgi
verme ve /veya ikna etme yoluyla topluma iletilmesinde yardimcr olur. Reklam
tek basina urun veya hizmetlerin satisrru gerceklestiren bir arac olmaktan 90k
bunlann satisina yardim eden bir aractir.
"Reklam, tum ekonomik sistemlerde cesitli mal ve hizmetleri
tanztan,nereden naszl,ne fiyatla saglanacagmi ve ne sekilde kullamlacagtnt
tanzmlayan, tuketiciye harcamalarznz akzlcz bicimde hangi yolla yapacagtni
gosteren bir aractir. Aynz zamanda reklam.isletmelere en elverisli pazarlarz
bulma konusunda destek olan ve onlarzn sermayelerini verimli alanlara
yattrmalartni tesvik eden bir arac;tzr"(6).

3)Kocaba~,F; Elden,M; Yurdakul,N. "Reklam ve Halkla Iliskilerde Hedef
Kitle" .Iletisim Yaymlan,2.Baski,2000,s. 59
4)a.g.e.,s.63
S)a.g.e.,s.65-66
6) Atif Bir.A; Mavis.F. s.17

"Her isin bir amact vardzr. Daha 90k para kazanmak icin reklam yapzlzr
ama tamami degildir. Urunu hie kullanmamts tuketiciyi musteri potansiyeline
katmak,kitleleri kendisine baglamak.ismini akzllara yazmak,rakiplerin
musterilerini cekmek.mevcut musterileri elinde tutmak da reklamzn
amaclartndandir "(7).

Reklamm onernli amaclan:
1- Tuketicinin dikkatini cekmek
2- Tuketicinin ilgisini uyandirmak
3- Tuketiciye bilgi vermek
4- Tuketiciyi harekete gecirmek
5-Satm alma karanm fikirden cikanp eyleme donusturmek

"Reklam halkzn hizmetindeki kitlesel uretim ve dagtttm sisteminin
vazgecilmez bir parcastdtr. Mallarzn iireticilerinin ve hizmetleri sunanlarzn
halka sunduklarz ,Jey hakkznda bilgi vermek ve onlarzn sunduklarzna yoneltmek
icin reklama ihtiyaclari vardzr. Bu tur bir bilgi sistemi uretim ekonomisi icin
yararlzdzr ve cesitli secenekler arasznda tercih yapabilmeleri tiiketiciler icin
gereklidir. Ayrtca.uretimin piyasaya surulmesini garanti ederek istihdamzn
stabilize olmasznda da bir etkendir;Reklam pazardaki rekabetin
temelidir.gelismeleri ve yarattctligi harekete gecirir.piyasa icin aksi takdirde
90k pahalzya mal olacak mal ve hizmetlerin dusuk maliyetle saglanmastni
mumkun kzlar. Son olarak da reklam, medyalarznfinansmanzna temel bir
katkzda bulunur"(S).

7)Karabag,A. s.19
S)Mattelart,A. "Reklamcihk't.lletisim Yaymlan,istanbul, 1991,s.123

I.BO LUM
I.REKLAMCILIGIN TARiHSEL GELiSiMi
1.1 Diinya'da Reklarncihgm Gelisimi

Reklamcrligm ilk ahm satim yada degis tokus faaliyetlerinin baslamasiyla
dogdugu gorulmustur. Eski Roma'da,Yunan'da,

Misirda yapilan arkeolojik

cahsmalarda duvarlara kazilmis eek sayida reklama rastlannnstir.
"Reklam, tarihsel bakzmdan once ticari reklam olarak gorulur. Ticari
reklamzn ilk izlerine eski Roma 'da rastlanmaktadzr. Bu donemde gezici
satzczlar sokaklarda,diikkan sahipleri de dukkanlartntn onunde mallarzna
musteri cekmek amaczyla bagtrtrlardi "(9).
Gerek Ibranilerde gerek ilk Yunan ve Roma uygarhklannda sozle kamuya
duyurmanm onemli bir yeri vardir. Gezici saticilar dolasip mal satarlarken
sattiklan mal hakkmda bagirarak bilgi verirlerdi.
Y azih reklamm baslangic tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bununla
birlikte British Museum' da 3000 yil once bir papuruse yazildigi sanilan ve
sahibinden kacmis bir kolenin geri donmesini isteyen bir cesit duyuru vardir ve
bu yazih reklamm en eski ornegi sayilmaktadir.
ilk basili reklam.dogaldir ki matbaa makinesinin 1450 yihnda
Gutenberg'in icad edmesinden soma gerceklesmistir.
ingiltere'de yayimlanan ilk el ilam uzerindeki tarih 1473'tur.
"ilk gazete ilani 1525 yzlznda Almanya 'da kullanzlmz§tzr"(IO).

9)Atif Bir,A; Mavis.F. s.22
1 O)Karabag,A. s.15

"Afisler daha sonralarz 15.yy 'da gaze carpmakiadtr. jfk afis 1482 'de
Paris 'te bastlmtsttr.Ilk gazete reklamz yine lngiltere 'de 165 2 ytltnda
gorulmustur. Bu bir kahve reklamtdtr. Bunu 165 6 yzlznda cikolota, 1658 yzlznda
fay reklami izlemistir. Gazetelerde ilanlarzn yer almasz ise 18.yy 'a
rastlamaktadzr.1772 'de bir semsiye modeli reklamz tum dikkatleri uzerine
cekmistir" (11).
ABD'de gazete reklamcrhgi 18.yy'm baslannda gorulur. ilk gazete reklami
1704 yilmda Boston Gazetesi'nde eek daha hizh geliserek orgutlu cahsmalara
donusmus.bir bakima kurumsallasrmstir. l 920 yilmda radyonun, 1939 yilmda da
televizyonun reklamcihkta kullarulmaya baslanmasi bu sektorun onem
kazanmasma neden olmustur.
Televizyon reklamcrhgi 2.Dunya Savasi sonrasmda gelismeye baslanustir.
Reklam ajanslan ilk donemlerde televizyonun olanaklanndan yeterince
yararlanamanus.goruntu

eklenmis radyo reklamlan uzun sure televizyon

reklami niyetine kullarulmistir. Televizyon medyasmm goruntunun yam sira,
tasanma bir hareket boyutu getirdigi cok sonralan farkedilmistir. Renkli
televizyon teknolojisinin gelisrnesiyle bu medyanm olanaklan daha da
artrrustir.
Televizyon reklamlan,sinema filmleriyle karsrlastmlmayacak kadar kisa
surelidir. Reklam filmi yonetmeni aynntilar uzerinde zaman harcayamaz. Bu
nedenle,her hareketi suresiyle birlikte hesaplamak zorundadir. Radyo
reklamcihgmdan tureyen televizyon reklamlannda ses unsuru, sinema
filmlerine oranla daha belirleyicidir. Televizyon reklami davetsiz bir misafirdir.
Beklenmeyen ya da istenmeyen bir zamanda karsmuza cikar ve algi
alammizin icine girer.
Televizyon reklamlan onceden belirlenmis bir hedef kitleye yonelir. Dogru
zaman dilimini ve televizyon kanahm secmekle yukumlu olan medya
sorumlulan bir reklamm basansinda onemli rol oynar.

l l)At1fBir,A; Mavis.F. s.22
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Etkili bir televizyon reklarm yapmak,izleyici acismdan iki onemli engelin
asilmasiyla rnumkundur.Birinci engel,televizyon reklammdan hoslanmayan ve
reklamm ilginc programlan olumsuz yonde etkiledigini dusunen izleyicilerdir.
Ikinci engel ise,her gun yinelenen reklamlarm yarattigr karmasadir
Benzer uyanci etkiye sahip bircok reklam filmi;belirli bir sira gozetmeden
her gun izleyicinin onunden hizla akip gider. Bu kosullar icinde bir reklam
filmi izleyici uzerinde nasil kalici bir etki saglayacaktir?
"Amerika 'da yapzlan bir arasttrmaya gore, televizyon reklamlarznzn
ancak %25 'i izleyici iizerinde kaltci bir etki saglayabilmektedir. Bu bilgiler
tsiginda etkili bir televizyon reklamznzn olagandisi bir eglendiricilige ve dikkat
cekicilige sahip olmasz gerektigi soylenebilir. Ama bunun yanznda tanztzmz
yapzlan urun ya da hizmet ile ilgili mesajlar izleyiciye dogru ve actk bir yolla
iletilmelidir. Temizlik ve besin maddeleri,hazzr giyim ve otomobil ureticileri
te levizyon reklamlarznzn surekli musterileridir " ( 12).

Dunya 'ntn ilk reklam filmi:
"5 Agustos 1897 'de New Jersey 'deki West Orange Edison stiidyolarznda
cekilen "Admiral Sigaralart "filmi, diinyanzn ilk reklam filmi ozelligine sahiptir.

Ilginctir ki diinyanzn ilk reklam filmi sonradan ilk buyuk yasaklama
kampanyaszna konu olacak bir urune aittir. 0 da sigara .
Broadway 'de kurulan bir acik hava perdesinde backprojection yontemiyle
gosterilmis bir filmdir. Bugun reklamvereni,reklamczsz,medyaczsz ve
izleyicisiyle biitiin diinyanzn paylastigt bir muazzam seriiven iste bu reklam
filmiyle baslamtsttr.

12)Becer,E. "Iletisim ve Grafik Tasanm",Dost Kitabevi Yaymlan,
Ankara, l 997,s.233-234
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1897 yzlznda ABD 'de baska reklam filmleri de cekilmistir. Ostelik bu filmier
Admiral Sigaralarzyla bir araya gelince oldukca keyifli bir

monu

olusturmustur.Pabst 's Milwaukee Biralarz,Haig Viskileri ve Millard's
Cikolatalart. Amerikalz mutesebbislerin reklamzn keyif verici yanznz ilk gunden
farkettikleri acikca gorulmektedir.
jlk reklam filmlerini 1898 yzlznda Paris Operasz 'nzn yanz basinda actk havada
izleyen Franszzlar ise De/ion sapkalanntn §zklzgzna, Mystere korselerinin
yarattigi mucizeye, Menier cikolatalartntn nefasetine, Moritz biralarznzn bas

donduruculugime vakif oldular.
Ingilizlerin bir reklam filminden ogrendikleri ilk §ey ise,Bird 's kremlerinin
yarar larzydz "(13).

Dunya 'nzn ilk resimli ilanz:
. "jngilizce bir yayzn organznda ilk resimli ilan,Faithfull Scout
dergisinin 2-9 Nisan 165 2 tarihli nushastnda yaytnlanmisttr. Ilanda.Hugh
Clough adlt kuyumcunun evinden caltnan iki elmaszn temsili resmi
gorulmekteydi.

13)Becer,E. "Reklam Halkla Iliskiler ve Otesi",Mediacat Yaymlan,
2.Baski,Ankara, 1999,s.97

4

Bir urunun reklamznz yapmak amaczyla yayznlanan ilk resimli ilan ise, 17
Mart 1703 tarihli Daily Courant 'ta ctkmistir. jlanda, bir cikolatamn tanztzmz
yapzlzyordu. Bu ilk ornekten sonra resimli ilanlar yakalsik 15 0 yzllzk bir sure
icinde pek ender yayznlandz.1849 yzlznda Cadbury firmasz

"diet kahvesi''

reklamlarzyla bu aktmi baslatti ve arkasz geldi "(14).

Dunya 'nzn ilk tstkli reklamlarz:
"Londra 'da yayznlanan The Electric adlz derginin 31 Aralzk 1881
tarihli sayzsznda Willing 's Electric Sings sirketinin bir ilanz vardz. Bu
ilanda, elektrikli reklam panolarz, tabelalar, vitrin suslemeleri yaptlabilecegi
duyuruluyordu. 1881 yzlznda WJHammer,

Sydenham 'daki Cyrstal

Palace 'daki buyuk orgun uzerinde Edison ampulleriyle Edison yazdzrdz. Yazz
durmadan yanzp sonuyordu.
1890 yzlznda Picaidlly 'nin kuzeydogu kenarzna ilk tstkli reklam panosu
dikildi. Bir yzl sonra Broadway 'de dev bir reklam geceleri tstk sacti. Uzerinde
"Evinizi okyanus meltemlerinin yaladigi Long Island 'dan altn" yazzsz
vardi.Iooo yzlzna gelindiginde Manhattan 'da ucbini askin tstklt reklam
vardz "(15).

14)a.g.e., s.98
15)a.g.e., s.98
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Dunya 'nzn ilk hediye kuponu:
"Sabun tuccari Benjamin Talbert Babbit,1865 yzlznda New York'ta ilk
armagan kuponunu verdi. Babbit, sabunlarzn ambalajlarznda bulunan
kuponlardan 10 tane getiren musteriye guzel bir tab lo armagan ediyordu.
Zaman/a bu uygulama epeyce yaygtnlastt. Orne gin, 1896 yzlznda yayznlanan
Tobacco dergisinde

§U

satzrlar vardz: ''Amerikan sigara sirketleri arasznda

onde gelen isimlerden biri olan Old Honesty paketlerinin icinden ctkan
kuponlardan

1500 adet getiren her musterisine bir bisiklet armagan

ediyor. 5 00 kupon toplayabilen musteriler ise yalnzzca bir saatle yetinmek
zorundalar "(16).

Dunya 'nzn ilk seri ilanlart:
"Seri ilanlar ilk kez, Thomas Newcome 'zn 19 Mayzs-28 Eylul 1657
tarihleri arasznda yayznlanan Public Adviser adlz gazetesinde ctktt.
Ilanlar gemicilik,satzlzk ve kiralik emlak.doktorlar.kayip.kiralik

araba gibi

basltklar altznda belli bir duzen icinde szralanzyordu. Gazete kentin cesitli
kesimlerinde sekiz ilan toplama burosu kurmustu. j/an tarifesi ise her konu icin
degisiyordu.

16)a.g.e.,s.99
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Seri ilanlara uzunluklarzna
gunu yayznlanmaya
Westminister

gore para alan ilk gazete ise 28 Ocak 1707 Salz

baslayan Generous Advertiser

oldu. Gazete Londra ve

'de dortbin adet satzlzyordu "(17).

Dunya 'nzn ilk tam say/a ilanz:
"The Times gazetesinde 1 Ocak 1829 gunu yayznlandz. Ilanda, Edmund
Lodge 'nin Portraits and Memoirs of the most Illustrious Personages of British
History adlz kitabi tamttltyordu. Tam say/a ilk resimli ilan ise 10 Temmuz 1842
gunu Ingiltere 'de Courier ve West End gazetelerinde ctktt. Ilan.British
Cornflour firmasznzn urettigi mtstr unlarznz tanztlyordu"(I8).

Dunya 'ntn ilk renkli ilanz:
"7 Ekim 1936 gum; Glaskow Daily Record gazetesinde yaytnlandi.
White Label marka viskinin taruttmtntn yaptldtgi ilanda viski sisesinin orijinal
resmi dufaycolar sistemiyle bastlmtsti "(19).

l 7)a.g.e.,s.99
l 8)a.g.e.,s. 99
l 9)a.g.e.,s.100
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Dunya 'nzn radyoda ilk reklam programz:
"New York 'ta, Jakson Hights semtindeki Hawthrone Hall adlz
kooperatif evlerinin tantttldtgt 10 dakikalzk bir konusma bicimindeydi. 28

Agustos 1922 gum; WEAF New York Istasyonu tarafzndan dinleyicilere
sunuldu. jlan metni kooperatifin yoneticilerinden Mr.Blackwell tarafindan
okundu. Firma.gunde 5 anons karsiltgtnda radyoya 500 dolar odedi. Daha
sonra yapzlan arasttrmalara gore.radyoda yayznlanan reklamzn etkisiyle
yalnzzca iki daire sattlmisti "(20).

Dunya 'nzn ilk televizyon reklamz:
"Duzenli televizyon yayznlarz arasznda ilk televizyon reklamz, 1
Temmuz 1941 'de New York'taWNBT Televizyonundayayznlandz.

Ekrana

Bulavo marka bir saat goruntusu geldi ve bir spiker bu statik goruntunun
uzerine reklam spotunu okudu. 20 saniyelik bu gosterinin ucreti 9 dolardz.
NBC sirketi de ilki 27 Haziran 1941 'de yayznlanan bir reklamlz program
kampanyasz baslattt. Bu kampanyada, isteyenfirma icin bir saat sureli
program duzenlenebiliyordu. Araszna reklam spotlarznzn serpistirildigi bu tur
bir program icin.studyo ve yapzm masrajlarznzn distnda 120 dolar alznzyordu.

20)a.g.e.,s. 100

8

0 donemde yalnzzca 4700 adet televizyon alzczsz oldugu dusunulurse, bu
oldukca astronomik bir ucretti. Yine de Ivory sabunlarz, Bulova saatleri ve

Adam sapkalan bu tur programlar yaptzrmaktan kacinmadtlar.
jfk renkli televizyon reklamz,A TV sirketince 15 Kaszm 1969 giinu yaytnlandt.
Birds Eye marka bezelyenin tanttildigi 30 saniyelik bu filmin yaptmctligtntn
Lintas reklam ajansi ustelenmisti. Bu ilk renkli televizyon reklami icin Birds
Eye firmasi A TV sirketine 25 sterlin odedi "(21 ).

1.2 Ttirkiye'de Reklamcihgm Geli~imi

ilk Turk gazetelerinin kolleksiyonlan kanstmldigi zaman gorulen tek-tuk
duyurular, ya <la bir olum.ya bir satihk arsa veya ev,ya da bir kitabm ciktigina
iliskin duyurulardir. Turkiye' de reklamcihgm gelismesi bununla birlikte
baslamisnr.
Basm reklamcrhgi 19. yy' m ortalannda gorulur.Ix+I yilmda yayma giren
Takvim-i Vekayi gazetesini 1840 yihnda Ceride-i Havadis ve 1860 yihnda
cikan Tercuman-i Ahval gazetesi izler. Fakat bu gazeteler okuma yazma
orarnnm azligi ve gazetelerde kullarnlan ve cok kisi tarafmdan anlasilmasi zor
olan dil nedeniyle cok dusuk tiraja sahiptiler. Gazetelerde ilk rastlanan
reklamlar satilik ev,arsa,kitap ve benzeri ilanlardir

2l)a.g.e.,s.100
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"ilk ticari reklamlara Tercuman-t Ahval

gazetesinin 1864

basktlartnda rastlanmaktadir. Bu ytllarda basin yasamtna pek cok gazete ve
dergi girmistir "(22).
"1908 'de mesrutiyet ile gelen basin ozgiirliigii gercek anlamtyla
reklamctltgtn

baslangtct oldu.195 sayttt kanunla Bastn Ilan Kurumu teskil

edildi._Resmi ilanlar ve yabanct menseili reklamlar bu kurum kanalt ile

yaytnlanabiliyor, butun ilan ve reklamlar serbest btraktltyordu "(23).
1928 yihna kadar gazetelerde gorulen reklamlar Arap harfleriyle
yaymlanrms olup ilkel reklamcihk orneklerini olusturmuslardir. Bu donemde
ozellikle Hasan Kuvvet Surubu reklamlan dikkati cekmektedir.
1929-1944 yillan arasmda en onemli reklamcihk olayi Cumhuriyet
Gazetesi'nde yasanmisnr. Cumhuriyet Gazetesi, Ilancihk Kollektif Sirketini
destekledigi icin tum reklamcihk sektoru bu sirketin kontrolu altmda idi,
Bu yillarda Burla Biraderler.Radyolin.Gripin.Is

Bankasi.Ziraat

Bankasi.Tekel ve Milli Piyango(Tayyare Piyangosu) reklamlan gorulmeye

baslayan en onemli reklamlardandir.

22)At1f Bir,A; Mavi~,F. s.23-24
23)Karabag,A. s.16
10

Radyo reklamcihgina

ise 1950'lerin ikinci yansmda girilmistir. Televizyon

reklamlan da 1970 yihnda televizyonun

gelir elde etmesi amaciyla plana

almrmsnr.

Televizyon reklamcihgr, 1968 yilmda Ankara' run, 1971 yihnda Istanbul ve
Izmir'in televizyon yaytnina girmesiyle baslamistrr. Ancak.gercek anlamda
televizyonun reklam araclan arasmda yerini almasi 1972 yihna rastlar.

Manajans, Cenajans, Istanbul Reklam, Rota, Ajansturk, Fulmar, Admar ve
Yatmm gibi surekli buyume potansiyelini gosteren reklam ajanslan bu
donemlerde ortaya cikrrusnr.
Televizyonun diger reklam araclanna kryasla daha genis bir kitleye hitap
etmesi buyuk isletmeleri bu aracr kullanmaya yoneltmistir.
Televizyon ile yuzbinlerce, milyonlarca insana ulasihr. Mesaji en dogru
sekilde goze.kulaga yerlestiren.ikna eden.ozendiren.harekete geciren arac
televizyondur.

Reklamctlar Dernegi

Reklamcilar Dernegi.gunumuzde ekonominin ve toplumun degisen ve
gelisen ihtiyaclanru reklamcihk ve pazarlama haberlesmesinde karsilayabilrnek
ortak bagiyla birlesen.kisilik itibanyla ve ticari yonden saygm iiyelerden
olusan ;kar amaci tasimayan bir meslek kurulusudur.
Reklamcilar Dernegi' nin kurulmasmdan once uzun yillar reklamcilar
mesleki orgutlenme ihtiyaci duyrnuslardir. Bu amacla cesitli toplantilar
11

yapilrms.ancak konjonkturun elverisli olmamasi nedeniyle somut ilerleme
kaydedilmistir. Daha sonra Reklamcihgi Gelistirme Dernegi adr altmda bir
dernek kurulmustur.
Bu dernegin meslegin sorunlanmn belirlenip tartismaya acilmasma olanak
sagladigi soylenebilir.
Asil onemli gelismeler l 980'lerin basmda baslarrustir. 0 yillarda dernek
kurmak o kadar kolay bir i§ degildi. Kurulus izni alabilmek icin yillarca
beklenildi. Nihayet 8 Ekim 1984 tarihli istanbul Emniyet Mudurlugu yazisiyla
"sikiyonetim yasaklama ve suurlamalanrun ihlal edilmemesi icin dernek
mensuplanmn ozen gostermeleri kosulu ile" Srkiyonetim Komutanhgi'run
emirleriyle bu kurulusa izin verilmistir.
Uluslararasi reklam kuruluslanyla fiilen suren iliskilere hukuksalhk
kazandmlmasi icin Disisleri ve Icisleri Bakanhklan' run olumlu goruslerinin
almmasi gerekiyordu.3 Subat 1987 tarihinde Bakanlar Kurulu karan ile
Reklamcilar Dernegi, Avrupa Reklam Ajanslan Birligi EAAA ile isbirligi
iznini alrrustir.
Reklamcilar Dernegi'nde halen 69 reklam ajansi ve I medya sirketini
temsilen 97 uyesi bulunrnaktadir.
Turkiye'deki reklam ajanslannm mesleki kurulusu olan Reklamcilar
Dernegi'nin kurumsal amaci.Turkiye'de reklamcihk mesleginin ve reklam
ajanslanmn geliserek ve guclenerek devamiru saglamaktir.
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Reklamcilar Dernegi bu amac dogrultusunda;
-reklam kurumunun

saygmhgim korur ve yi.ikseltir

-reklamm iletisim etkinligini ve yatmm verimliligini korur
-reklam pazanru nitel ve nicel olarak gelistirir
-reklamm anayasal bir hak olan ifade ozgurlugunun

ticari alanda kullanilmasr

oldugunu savunur.

Rektamcilar Dernegi uyesi ajanslartn 2000 ytlt ciro stralamast

Reklamcilar Dernegi'nin 2000 yth cirolanru bildiren uyelerinin listesinde
ilk u~ sirayi, Guzel Sanatlar Saatchi&Saatchi, Y &R Reklamevi ve
Pars/McCann-Erikson

aldi. Listede cirolan belirlenen diger ajanslar soyle:

Guzel Sanatlar Saatchi&Saatchi

70.314.090.000.000

Y &R Reklamevi

61.681.778.285.413

Pars/McCann-Ericson

58.879.540.000.000

Cenajans/G-rey

50.676.549.000.000

Lowe Lintas

50 .444. 000. 000. 000

Yorum

40 .100. 600. 000. 000

Medina Turgul DDB

3 7. 072. 000. 000. 000

Total

27.563.886.673.087
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27.175.419.000.000

Penajans D'arcy

25.419.146.960.739

Markom/Leo Burnett

Reklamcdar Dernegi 'nin 2000 ytli reklam pastas,

Reklamcilar Dernegi'nin hesaplamalanna gore 2000 yih reklam pastasi
1.411 milyar dolar biiyiikliigiindedir. Bu, 1999 yilma oranla reklam sektorunun
dolar bazmda yuzde 14.6 oramnda buyiidugiinii ortaya koymaktadir. Bu
pastamn mecralara gore dagihrru ise soyle:

Trilyon TL

Pay°/o

Televizyon

284.5

31.9

Basm

271.8

30.6

Gazete

229.5

Dergi

42.3

A~1k hava

56.9

6.4

Sinema

8.2

0.9

Radyo

47.4

5.3

Diger

223.2

25
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Diger kalemi,reklam

produksiyonu.basih

gideri,ajans komisyonu,yerel

malzeme,below

the line

televizyon ve basm mecralannm

reklam yaym

giderlerini icermektedir.
Mecralann bu dagihm oranlan asagr yukan 1999 yihyla ayrndir.

1.3 KKTC'de Reklamcihgm Geli~imi

KKTC gerek kendi ozel.ticari tarih icersinde gerekse Ada'mn gecmis
yonetimleri suresince 1950'li yillann ortalanna kadar dellalhk ve benzeri
soylem icerikli mal ve hizmet tarutimlanru uygularken 50'lerle birlikte
gazetelerin Ada'ya daha rahat ulasmasi ve Ada gazetelerinde varolmast gazete
reklamlanna ve yeryer ilanlara donmustur,
1960'h yillara gelindiginde ise,az 90k hareketlenen ekonomi sayesinde
reklamlar gundeme gelmeye baslamistir. Bu yillarda 90k populer olan
sinemalar artik gazetelere ilan vermeye baslayip izleyicilerin dikkatini
cekmeye cahsrmstir. Bu donemde Kibnsh Turklerin ve Rumlann musterek
kullandigi bir radyo ve televizyon istasyonu bulunmaktaydi. Devlet organlan
olan bu kuruluslarda reklam diye bir olay yoktu.
1960 yillannda gazetelerde sik sik, kahplasnus hie degismeyen bir reklam
cikardi. Bu cizim reklamda ters cevrilmis bir bardak ve bardagm icine
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hapsedilmis bir mum goze carpryordu. Bu cizim resmin altmda ise tek bir
cumle yer ahyordu: "Reklamsiz Ticaret Havasiz Kalan Mum Gibi Soner"
1963 yilmda patlak veren toplumlararasi catismalar sonunda Turk tarafi
kendisine ait bir radyoya kavusur. Ancak,radyo yaymlan sadece milli konular
icin olup reklam olgusu pek du~unulmezdi.
KKTC'de 90'lann yansmda olusum gosterdiginden bahsedebilecek dinamik
reklamcihk simdilerde yogunlukla kullanilmakta olan bir reklam anlayismm

ogeleri olmus durumdadir.
Doksanlar boyunca gelisen KKTC reklamcihk potansiyeli,bu potansiyelden
firmalara dusen paylann dagihmmm da belirlenmesine potansiyel reklam
hacminin dagihrmndan iyi bir pay almak icin cesitli cabalann ortaya koyulmasi
rekabeti gerektirmistir.
2000'li yillarda oldugumuz su yillarda ise,KKTC reklamcihgi ve reklam
ajanslan gelisim gosterme durumundadir. Ajanslann cogalmastyla birlikte
KKTC reklamcihgi da buna paralel olarak buyume gostermektedir.
KKTC'de her konuda oldugu gibi reklamcihktaki gelismeler de 1974 Bans
Harekatmdan sonra olmustur. Ozgurlugune kavusan Kibns Turk Halk! artrk
ekonomide atihmlar yapmakta ve ozel sektorun de gelismesi ile birlikte reklam
ve ilan olaylan onem kazanmaya baslamaktaydi.
Bu donemde daha cok gazetelerde reklama yer verilmekteydi. Gazetelere
bakildigmda mevlit ilanlan,ticari ilanlar.secim kurulu ilanlan ve muhtelif
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duyurulara rastlanmaktaydi. Arna bunlar da yok denecek kadar azdi ve tek
gazete sayfasmi bile dolduramaz durumdaydi.

0 donemde gazetelere verilen ilanlar gunumuzde oldugu gibi bilgisayarlarda
hazrrlanrms 9agda~,9ekici, gozahci degildi ama yine de reklamda yer alan bir
veya birkac fotografla ilgi toplayabiliyordu. Cok daha eskilerde ise, " dikkat
dikkat, onemli duyuru ve kosunuz" gibi sade bashklarla duz yazi biciminde
hazirlanan reklamlann yerini zamanla cizimli ve metinli reklamlar alrrustir. Bu
cizimli ve metinli reklamlar geliserek gunumuze kadar gelmistir ve bu
donemde resimli reklam olarak devam etmektedir.

1974 yilmda gazetelere verilen reklamlar ya reklamlan veren kisiler
tarafmdan duzenlenirdi ya da gazeteciler yardimi ile ~ekillendirilirdi. Zaten
uzerinde durulacak fazla bir sey yoktu. Bu donemde reklam ve ilanlar 90k sade
bir dille yazilmaktaydi. Cunku reklamcihk diye bir meslek yok sayrhrdt ve
reklamlar ve ilanlar gelisiguzel hazirlarurdi.
KKTC'nin reklamcihktaki tarihsel surecine baktigrmrzda yillar icersinde
degisen ve gelisen dunya ile birlikte reklamcihk sektorunde de buyuk bir
hareketliligin yasandigi gozlemlenmektedir.
Reklam sektoru simdilerde yaklasik 25 ajanstan ve ulke icersine yaym yapan
30'a yakm radyo,televizyon ,gazete ve dergiye sahiptir.
KKTC'de mevcut reklam sektoru,ag1rhg1m reklam ajanslanndan
olusturmakta olup 25 reklam ajansirun birlikte hareket edememelerinin
sorunlanm ve sikmnlanru yasamaktadir. KKTC'ye gore ajanslann sayismm
17

fazla olmasma ragmen,maddi

reklam potansiyeli tum ajanslann normal

duzeyin 90k altindadir.

11.REKLAlVI AJANSLARININ T ARiHSEL GELiSiMi

2.1 Diinya'da Reklam Ajanslarmm Tarihsel Geli~imi

Reklamverenlerin tarutnn faaliyetlerinin bir ajans tarafmdan idare edilmesi
gerektigi fikri ilk kez 1588'de Fransiz dusunur Montagne tarafmdan ortaya
atilrmsnr.
Reklam ajanslari ABD' de 1840'larda gorulmeye baslamistir. ilk Amerikan
reklam ajansmm adi.Volney B.Palmer'dir. Bu ajans,gazete reklarru yapmak
amacryla kurulmustur. Zamanla degisik alanlara da yayilarak bugune kadar
aym isleri surdurmeye devam edegelrni~tir.

2.2 Tiirkiye'de Reklam Ajanslarmm Tarihsel Geli~imi

1909' da Ilancihk Sirketi adr ile ilk reklamcilrk firmasi kurulmustur.Iv l 1
·yilmda Fransiz Havas Ajans'm Kahire'deki ilan isleri muduru Ernest Hoffer,

Istanbul'a yaptigi bir yoiculuktan sonra bu sehri 90k begenerek yerlesmeyi
d-U~-Unmil~ ve Istanbul' da Davut samanon ile ortak bir reklam ajanst kurmustur.
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Hoffer/Samanon firmasi daha sonra Jak Huli admda yine Kahire'dek:i Havas
Ajans'mda cahsan bir baska reklamci ile ortakhk kurarak Hoffer Samanon Huli

Ilanat Acentasi adi altinda Turkiye tarihinin duzenli ilk reklam kurulusunu
olusturmuslardir.
193 1 yihnda Kemal Kamil Sel, Curnhuriyet Gazetesi Gen el Y aym

MudUrlUgU'nden aynlarak Hoffer Samanon Huli ilanat Acentasma kanlmis ve
firmarun adi da K. Salih-Hoffer-Samanon -Huli Ilancihk Kollektif Sirketi
olmustur.
Su anda kuruculannda birisinin hayatta olmamasma karsin bu sirket hala
yogun bir calisma gostermektedir.
1943 ythna gelindiginde ise Faal Reklam Ajansi kurulmustur. Bu ajans daha
sonra Yeni Ajans ve Man Ajans adlanyla ik:iye ayrilmi§tlf. Reklamcthgm 1944
yih incelendiginde ik:i ismin onem kazandigi gorulmektedir. Bu kisilerden biri
Yapi Kredi Bankasi'nm kurucusu Kazim Taskent, digeri ise Radyolin, Opon,
Puro ve Fay gibi unlu mallann ureticisi Necip Akardir.

2.3 KKTC'de Reklam Ajanslarmm Tarihsel Gelisimi

KKTC'de ilk kurulan reklam sirketlerinden biri Altun Reklamdir. Kemal
Tune adh unlu bir oyuncu tarafmdan kurulan bu sirket, part-time 9ah§malan ile
ayakta durabiliyordu.
19

Ulkedeki ilk profesyonel reklam

ajansi Istl Reklam

olarak gorulmektedir.

I~il Reklam kuruldugu gunden itibaren reklam ve ilan konulannda yeni bir
yaklasim getirmistir. Etiket, kartvizit, gazete ilam, tabela gibi her konuda
faaliyet bu kurulus reklamcihk meslegini Kibns'a ta~1ID1~ bir reklam ajansidir.
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II.BO LUM
I. REKLAM VE KA VRAMLAR
1.1 Reklarncihk ve Halkla Iliskiler

"Reklamctltk bir kimlik kazanmts kisi veya kurulus tarafzndan
yapzlan,fikir,mal ve hizmetlerin kisisel olmayan sunusu ve tanzmzdzr.
Reklamctligtn amacz, belli bir zamanda belirlenmis bir hedej kit/eye saglanan
bir iletisim gorevidir'' (1).
Reklamcilikla halkla iliskiler arasmdaki pek 90k benzerlikler bu iki
kavramm cogu zaman birbirine kanstmlmasma sebep olmaktadir. Gercekten
bu iki cabamn amaclan, calisma bicimleri, kullandiklan metodlar ve araclar
birbirine 90k benzemektedir.
Reklamcihkta amac bir malm ya da hizmetin,herhangi bir yeniligin,
dusuncenin halkla, kamuoyuna tarutilmasidir. Reklamcihkta cahsrna yolu,
reklam mesajlanmn en etkin bicimde hazirlanarak turlu haberlesme
kanallanyla halkla ulastinlmasi, halktan gelecek tepkilere gore mesajlann ve
kampanyamn etki derecesinin degerlendirilmesidir.
Halkla iliskiler de aym yolu izleyerek halka ulasir

1 )Onal, G. "Halkla Iliskiler", Turkmen Kitabevi, 2.Baski,2000,
Ankara, s.18
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Sonra da bir sonraki kampanyanm daha da etkili olmasi icin eldeki
verilerin degerlendirilmesine gecilir.
Aynca reklamcihkta da mesajlar halkla iliskiler icin sayilabilecek
haberlesme araclanmn tumunden yararlamlarak hedefkitleye ulastmhr.
Bunlann yamnda hem halkla iliskilerde hem de reklamcihkta benzer tamtma

ve arasnrma metodlan kullamlmaktadir. lste bu yakinhk iki cahsma alamnm
birbirine kanstmlmasina yol acmaktadir. Oysa ki bu iki kavram arasmda
onemli farkhhklar da bulunmaktadir. Aynca zaman zaman birbirlerinin icine
de girseler ilkeleri, uygulama yollan ve hatta araclan bakimmdan bazen hie
bir benzerlik gostermezler.
Bu iki cahsma alam amac ve sure acismdan birbirlerinden aynlmaktadirlar.
Aynca harcamalan da birbirlerinden aynlmalanna yol acmaktadir.
"Halkla iliskiler cahsmalarmda temel ilke duriistluktur. Kamu diizen
ve yarartnt da dusunup ko/lamayan, kamu ctkartyla 9ak1§tlg1 halde gercekleri
saklayarak caltsmalan yurutmek halkla iliskilerde mumkun degildir.
Reklamctltktaysa temel ilke her zaman durustluk degildir. Temel ilke, hedef
kitlenin dikkatini cekerek onu onerilen mah satin almaya
yonlendirmektedir "(2).

2) a.g.e.,s.19-20
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Butun bunlardan sonra uzerinde durulmasi gereken en onemli konu,
reklamlann halkla iliskiler programlanyla uyumlu olmasmi saglamaktir. Bu
nedenle her orgutun reklam bolumuyle, halkla iliskiler bolumu arasmda siki
bir iliski kurulmah ve duzenli olarak toplantilar duzenleyerek duzenlestirme
saglanmahdir.

1.2 Reklamcihk ve insan ili~kileri

"Bir isletmede insan iliskileri yaklastmt, daha cok insantn ezilmesini,
somiiridmesini ve dislanmastni engellemek ve insarun insanca, onurlu bir
varltk olarak yasamastnt ve calismastm saglamayi amaclar. Daha actk bir
deyisle, isletmenin kurulmastnda, yonetiminde ve yurumesinde en onemli role
sahip olan insan faktorune ve onun kisilik, dusunce ve onerilerine saygt
duyulmast temel amac olmaltdtr. Bu actdan bakildtgtnda insantn arac degil
amac olarak algtlanmast gerektigi ortaya cikar. "(3).

lsletmelerde son yillarda insan iliskilerine 90k buyuk onem verildigi acikca

gorulmektedir. Isletmelerde amac o isletmeyi duzenli yurutmek ve halkla
tamtarak o kamuda tanmmasim saglarnaknr.

3) Sabuncuoglu, Z. "Halkla Iliskiler" .Ezgi Basimevi, 4 .Baski.Bursa, 1998
s.17-18
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Ayru zamanda da o isletme icin iyi bir imaj saglayabilmektir.

lste reklamcrhgm da gercek amaci olan imaj yaratma, tarutma, begendirme
ve toplum icinde saglam bir kimlik olusturmadir. Bu bakimdan reklamcihkta
insan iliskileri orgut icin, kurum icin ve herhangi bir firma icin onemli bir rol
oynarnaktadir.
Her alanda oldugu gibi reklamcihkta da insan iliskilerine buyuk onem
verilerek yapilan cahsrnalarda daha iyi ve basanh olmak gerekmektedir.
Cunku, insan iliskilerinde de reklamcihkta da amaclar birbirine yakmdir.

1.3 Reklamcshk ve Pazarlama

Reklamcihk ile pazarlama arasmdaki yakm iliskiler her ikisinin de disa
donuk olmasmdan kaynaklanmaktadir. Pazarlama ve reklam teknik olarak
birbirlerine cok benzeyen unsurlar tasimalan nedeniyle zaman zaman
reklamcihgm pazarlamayi pazarlamarun da reklamcihgi kendi semsiyeleri
altmda gormek istedikleri gorulmektedir.
Reklam ve pazarlamarun teknik acidan benzerlikleri sunlardir:
-Arastirma
-Bilgi toplama
-Plan/program yapma
-Butce
-Hedef kitle
24

-Mesaj ve medyamn hazirlanmasi
-Degerlendirme yontemleri

II. REKLAlVI AJANSI,BOLUMLERi

2.1

VE YAPISI

Temel Kavramlar

Temel kavramlarda oncelikle reklam ajansmm ve reklamajansmm amacmm
ne oldugunu bilmekte yarar vardir. Daha sonra da bir reklam ajansmda hangi
bolumlerin bulunmasi gerektigini ve reklam aajnsmm yapismm nasil isleyis
gosterdigini gorerek, reklam ajanslanm tam olarak tarumaya calismak gerekir.
Bu yuzden arabashklar halinde reklam ajansi, reklam ajansmda fonksiyonlar
ve reklam ajansmda organizasyon yapisi gibi temel kavramlan incelemeye
cahsahm.

2.1.1 Reklam Ajansr

Reklamm dogusuyla birlikte reklam ajanslanna da ihtiyac duyulmaya
baslannusnr.Reklamm hazirlanmasmda tecrubeli reklam ajanslarma buyuk
ihtiyac vardir.Ozellikle de buyuk firmalann reklamlannm hazirlanmasi icin
reklam ajanslanna gercekten de onemli gorevler dusmektedir.
:· Reklam ajanslart, bir urun ya da hizmetin tanutm faaliyetini yurutecek
bilgt ve yetenege sahip uzmanlartn olusturdugu topluluklardzr"(4).

4)Becer,E. s.225
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"Yine bir reklam ajanst, birbirinden tam anlamtyla farklt mizaclarda ,
degisik becerileri, ogrenimler, meraklart, uzmanltklart olan ama aynt yolda
iletim isinde gii9birligi yapml$ kisiler toplulugudur"(5).
"Baska bir tantma gore ise reklam ajanst, birlikte 9alz§t1g1 kuruluslar
adma on/arm mal ve hizmetlerine muster! bulma amact guden, bu amacla soz
konusu kurulusun reklam plamnt haztrlayan, uygulayan ve denetleyen, bun/an
reklam araclartna yerlestirebilen teknisyen ve yarattctlardan olusan bagtmstz
bir ticari kurulustu "( 6).

Su halde

gorevleri kisaca halka, ya da belirli bir tuketici grubuna,bir mal

veya hizmetin yararlanru tarutma olarak belirlenebilir.
Kisacasi reklam ajansi bir tarutim ve tarutma icin gerekli olan ticari bir
kurulustur. Ayrn zamanda da buyuk bir cahsma alamdir.
Ajanslar,boyut ve hizmet kapasitesi actsmdan buyuk farkhhklar gosterir.
Reklamcihk.esneklik gerektiren bir meslek oldugundan ajans icindeki yetki
ve sorumluluklar isin ozelligine bagh olarak degisebilmektedir. Bir reklam
ajansmda her sey.musteriden gelen siparisle baslar.
"Amerika 'daki ilk reklam ajanst, 1841 'de Volney BPalmer
taroftndan kuruldu. Bundan dart ytl sonra Willam Procter ve James Gamble ilk
sabun ve mum fabrikalannt kurmak icin sermayelerini birlestirdiler.
Kurduklart bu sirket bugun dunyanin en buyuk reklamverenidir. Altmtsli
yillarda.bu ytl I-t l.kurulus ytllartni kutlayan iki ajans kuruldu.N. W Ayer&Son
ve J. Walter Thompson"(7).

5)At1fBir,A; Mavi~,F.s.99
6)a.g.e.,s.109
7)Matterland,A. s.13
26

2.1.2 Reklam Ajansmda Fonksiyonlar

Tum reklam ajanslannda farkh farkh bolumler bulunur. Bu bolumler o
reklam ajansnun cahsmalanru kolaylastmr ve zamandan kazanmasma da
yardimci olur. Bu fonksiyonlar reklam ajanslannda uzmanlasrms kisiler
tarafmdan ayakta durur.
"Bir reklam ajanstnin organizasyon yap1s1 ile fonksiyonlari

arastnda

onemli bir iliski vardtr. Bu nedenle ajanstn organizasyon yaptstna gecmeden
once temel fonksiyonlannt tantmlamak gerekmektedir. Reklam ajanslanntn
organizasyon yaptlart uygulamada ajanstan ajansa farkli olmakla birlikte,
fonksiyonlanntn genellikle ayru oldugu gorulur.
Reklam ajanslartnm fonksiyonlart iki gene/ grupta toplanabilir; yonetim
fonksiyonu ve teknik fonksiyonlar.

Yonetim fonksiyonu ajanstn iist kademe

yonetimi taraftndan gerceklestirilirken,

teknik fonksiyonlar konulartnda

uzmanlasmts bolum ve servisler taraftndan yerine getirilmektedir"(8).

I-Yonetimde Fonksiyonlar

Gunumuzde bircok kurulusta ve buyuk firmalarda yonetim o kurulusun
surekliligi acismdan onemli bir yer tutmaktadtr.Reklam ajanslan da birer ticari
kurulus olarak yonetime onem verirler ve yonetimdeki kisileri titizlikle
gorevlendirirler.Yonetimde

yapilan gorevlendirmeler o kurum icindeki yani

reklam ajansi icindeki saygmhgi ve basan grafigini olumlu olarak etkiler.

8)At1fBir,A; Mavis.F. s.110
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"Bagtmstz bir ticari kurulus olarak reklam ajanstmn bir yonetim
kurulu, gene/ muduru ve bolum yoneticilerinin olusturdugu bir yonetim
komitesi veya planlama ve yurutme kurulu vardtr. Bu iist kademe yoneticileri
ajanstn gene/ politikalannt belirleyen ve kurulusun caltsmalanna yon veren
kisiler olarak, gerek musteriye gerek ajans personeline veya bolumlerine karst
sorumluluk taJzrlar"(9).

2-Teknikde Fonksiyonlar

Yarattct Bolum
Yaraticihk reklam ajanslannm en kritik noktasi ve olmazsa olmazidir.
Diyebiliriz ki bir reklam ajansmda yaratici kisiler olmazsa o reklam ajansi hem
basan saglayamaz hem de reklam sektoru icinde kendine iyi bir yer
edinemez. Y aratici bolumdeki kisi veya kisilerin egitim durumlan cok onemli
degildir.Cunku yaraticihk egitimle elde edilen bir yetenek degildir.
"Bir reklam ajanstntn yarattct bolumu gene! olarak iir; tur faaliyeti
yerine getirir. Bunlar; metin haztrlama, sanat ve iiretim faaliyetleridir.
Metin Servisi; yarattct bolumun ve hatta ajanstn en onemli fonksiyonunu
gerceklestiren ve en gents kadroya sahip bolumlerden biridir. Bu servisteki
metin yazarlartntn gorevi, her turden medyada kullamlacak metinlerin
planlanmast ve haztrlanmastdtr.
Sanat Servisi; metin servisinin haztrladtgt esaslan, arzu edilen tuketici
kutlesinin dikkatini cekecek bir bicimde duzenleyen servistir.

9)a.g.e.,s. l 10
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Uretim Servisi; metin ve sanat servislerinin haurlamts oldugu reklam, bu
bolumde gercek anlamda iiretilerek basin reklamt, resim.fotogrof, film veya
ses bandt haline getirilir. Dolaytstyla matbaa, fotografct, ressam, film
yaptmctst vb. organlarla iliski kurmak ve surdurmek durumundadtr. Bazt
ajanslar bu hizmetleri gerceklestirecek servisi bunyelerinde bulundururken,

baztlart da bu hizmeti disardan baska bir kurulu§ayaptzrmayzyeglerler"(IO).

Medya Bolumu

Medya bolumu bir reklam ajansmdaki en onemli bolumlerden biridir. Cunku
cagmuzda her sey medyaya bagli olarak gelismekte ve surmektedir.Reklam
ajanslan da bu yuzden birer medya bolumu olusturarak hem gundemi takip
etmektedirler hem de hazirladiklan reklamlara o medya icinde yer
ayarlamaktadirlar.Bu noktada iletisim araclan medya seciminde 90k onernli yer
tutmaktadir.Ayru zamanda bu medya bolumu, hazirlanan reklamm takibiyle de
ilgilenmektedir.
"Medya secim fonksiyonu, reklam ajanstnin yarattcthk fonksiyonunun
devamt veya tamamlayicist olup, yarattct bolumde uretilen caltsmalartn yaytn
araclanna uygulanmastdtr. Diger bir deyimle, medya bolumunun gorevi
medya planlartm yapmak ve yer ve zamana gore yaytn araclanna dagumakttr.
Medya planlartrun duzenlenmesinde, eldeki belgeler ve incelemeler yantnda

karstlastlan soruna iliskin ozel arasttrmalar yapilarak, amaca en az masrajla
ulasttrtlacak bir yayin aract onerilir.

10) a.g.e.,s.112
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Yapngim calismamda genel olarak reklamcihktan ve reklam ajanslanndan
bahsetmeye cahstim. Gerek reklamcihgm dogusu ve gelisiminden gerekse
reklam ajanslannm dogusu ve gelisiminden bahsederek tum dunyadaki
reklamciligr, yakm kornsumuz Turkiye' deki ve ulkemizdeki reklamcihgi
irdelemeye gerek duydum.
Dunya reklamcrhgrnm ilk caglardan beri varoldugu acikca ortadadir. Bunu
da ulkemiz ve Turkiye dismdaki ulkelerin reklam konusunda ne kadar onde
olduklanna dikkat ederek anlayabiliriz.
Turkiye'ye baktigmuzda ilanciliktan modern reklamcihga gecisin, gercek
anlamda reklamciligm oyle eek uzun boylu bir tarihi yoktur. Bu alandaki
kurumlar.degerler ve standartlar su anda bile yeni yeni olusurn icindedir. Bu
gelisim icinde Turkiye, diger ulkelere gore geri kalrmstir ama basan da
gostermistir.
KKTC'ye bakngnruzda ise, reklam ajanslanmn coklugu ve sorunlan gaze
batmaktadir. Arna bu saymm eek olusu ulkemiz reklamcilignnn dunya
capindaki gibi yapildiguu ve gelistigini gostermemektedir.
Y eterli kaynagm az oldugu boyle bir konuda oncelikle bana yardimci olan
herkese tesekkur ederim.Aynca arastirmamda bana bastan sona yol gosteren
ve yardimci olan dekamm Saym Yrd.Doc.Dr. Neriman Saygrli'ya cok tesekkur
ederim.

Haziran 2001

Derya Y aylatiitiincii

GiRiS
Reklam cagmuza ozgu bir uygulamadir. Ancak.reklamciligin insanhk
tarihinde ilk ahm -saum ya da degis -tokus faaliyetlerinin baslamasiyla
dogdugu gorulmustur.
"ilk caglarda insanlar ticari actdan satacaklarz mallarzn
guzelliklerini, niteliklerini ve ustunluklerini bizzat kendileri anlatmak suretiyle
musteri cekmeye caltsmtslardtr. Uygarligin ilk yzllarznda bir takzm mesajlarz
kitlelere aktarmak icin bazz iletisim araclart kullanmtsttr. Tellallar, c;zgzrtkanlar
araciligi ile bir nevi reklam yaptlmtstir. Bugun ise televizyon,radyo,gazete

ve

dergiler bu gorevi yapmaktadzr"(l).
Gunumuzde reklamlarm buyuk bir cogunlugu reklam ajanslan sayesinde
bizlere ulasmaktadir.
Ulkelerin ekonomik gelismesine paralel olarak reklam sektorunde de
belirgin gelismeler goze carpmaktadir. Hem di.inyada hem de Turkiye' de
reklamcihk son yillarda eek buyuk gelismeler gostermis durumdadir. Aym
zamanda reklamcilik alammn gelismesiyle birlikte var olan reklam anlayisi da
degisime ugramaya baslanustir.
"Sanayilesme ile birlikte hzzlz bir makinelesme.mal ve hizmet uretiminin
artmasz,kalitenin yukselmesi bu ma! ve hizmetlerin kitlelere ulasttrtlmast
sorununu ctkartrken, isletmeler arasz rekabeti de artttrmtsttr.

Bunun dogal bir

sonucu olarak reklam olgusu on plana pknu,Jtzr"(2).

1 )Karabag,A. "Reklamcihga Y eni Bakis" ,Akba Y aymcihk.lstanbul, 1998,s.15
2)At1f Bir,A; Mavis.F. "Dunya' da ve Turkiye' de Reklamcihk't.Bilgi
Yaymevi, Ankara, 1988, s.17-18

" Gunumuzde reklam, uzerinde en cok konusulan ve belki de kendisinden
en cok §ey beklenen bir iletisim bicimidir. Reklam,artzk hem uretici firmalar
icin hem de bir anlamda tuketici icin vazgecilmez bir olgu durumuna
gelmistir "(3).
Reklamm en temel amaci.satislara katki saglamaktir. Reklamm iletisim
sureci oldugunu vurgulayan bir tamma gore "Bir mala ya da hizmete iliskin bir
iletiyi(mesajz) sozlu ya da goruntulu olarak pazar birimlerine sunmak icin
yapzlan eylemlere reklam yapmak denir "( 4).
Amerikan Pazarlama Birliginin tammma gore reklam "Bir malzn veya fikrin
bedeli verilerek ve bedelin kimin tarajzndan odendigi anlastlacak bicimde
yapzlan ve yuz yuze satts disinda kalan tanztzm etkinlikleridir"(S).
Reklam bir pazarlama aracidir. Urun.hizmet.simge ve hatta fikirlerin ,bilgi
verme ve /veya ikna etme yoluyla topluma iletilmesinde yardimcr olur. Reklam
tek basina urun veya hizmetlerin satisrru gerceklestiren bir arac olmaktan 90k
bunlann satisina yardim eden bir aractir.
"Reklam, tum ekonomik sistemlerde cesitli mal ve hizmetleri
tanztan,nereden naszl,ne fiyatla saglanacagmi ve ne sekilde kullamlacagtnt
tanzmlayan, tuketiciye harcamalarznz akzlcz bicimde hangi yolla yapacagtni
gosteren bir aractir. Aynz zamanda reklam.isletmelere en elverisli pazarlarz
bulma konusunda destek olan ve onlarzn sermayelerini verimli alanlara
yattrmalartni tesvik eden bir arac;tzr"(6).

3)Kocaba~,F; Elden,M; Yurdakul,N. "Reklam ve Halkla Iliskilerde Hedef
Kitle" .Iletisim Yaymlan,2.Baski,2000,s. 59
4)a.g.e.,s.63
S)a.g.e.,s.65-66
6) Atif Bir.A; Mavis.F. s.17

"Her isin bir amact vardzr. Daha 90k para kazanmak icin reklam yapzlzr
ama tamami degildir. Urunu hie kullanmamts tuketiciyi musteri potansiyeline
katmak,kitleleri kendisine baglamak.ismini akzllara yazmak,rakiplerin
musterilerini cekmek.mevcut musterileri elinde tutmak da reklamzn
amaclartndandir "(7).

Reklamm onernli amaclan:
1- Tuketicinin dikkatini cekmek
2- Tuketicinin ilgisini uyandirmak
3- Tuketiciye bilgi vermek
4- Tuketiciyi harekete gecirmek
5-Satm alma karanm fikirden cikanp eyleme donusturmek

"Reklam halkzn hizmetindeki kitlesel uretim ve dagtttm sisteminin
vazgecilmez bir parcastdtr. Mallarzn iireticilerinin ve hizmetleri sunanlarzn
halka sunduklarz ,Jey hakkznda bilgi vermek ve onlarzn sunduklarzna yoneltmek
icin reklama ihtiyaclari vardzr. Bu tur bir bilgi sistemi uretim ekonomisi icin
yararlzdzr ve cesitli secenekler arasznda tercih yapabilmeleri tiiketiciler icin
gereklidir. Ayrtca.uretimin piyasaya surulmesini garanti ederek istihdamzn
stabilize olmasznda da bir etkendir;Reklam pazardaki rekabetin
temelidir.gelismeleri ve yarattctligi harekete gecirir.piyasa icin aksi takdirde
90k pahalzya mal olacak mal ve hizmetlerin dusuk maliyetle saglanmastni
mumkun kzlar. Son olarak da reklam, medyalarznfinansmanzna temel bir
katkzda bulunur"(S).

7)Karabag,A. s.19
S)Mattelart,A. "Reklamcihk't.lletisim Yaymlan,istanbul, 1991,s.123

I.BO LUM
I.REKLAMCILIGIN TARiHSEL GELiSiMi
1.1 Diinya'da Reklarncihgm Gelisimi

Reklamcrligm ilk ahm satim yada degis tokus faaliyetlerinin baslamasiyla
dogdugu gorulmustur. Eski Roma'da,Yunan'da,

Misirda yapilan arkeolojik

cahsmalarda duvarlara kazilmis eek sayida reklama rastlannnstir.
"Reklam, tarihsel bakzmdan once ticari reklam olarak gorulur. Ticari
reklamzn ilk izlerine eski Roma 'da rastlanmaktadzr. Bu donemde gezici
satzczlar sokaklarda,diikkan sahipleri de dukkanlartntn onunde mallarzna
musteri cekmek amaczyla bagtrtrlardi "(9).
Gerek Ibranilerde gerek ilk Yunan ve Roma uygarhklannda sozle kamuya
duyurmanm onemli bir yeri vardir. Gezici saticilar dolasip mal satarlarken
sattiklan mal hakkmda bagirarak bilgi verirlerdi.
Y azih reklamm baslangic tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bununla
birlikte British Museum' da 3000 yil once bir papuruse yazildigi sanilan ve
sahibinden kacmis bir kolenin geri donmesini isteyen bir cesit duyuru vardir ve
bu yazih reklamm en eski ornegi sayilmaktadir.
ilk basili reklam.dogaldir ki matbaa makinesinin 1450 yihnda
Gutenberg'in icad edmesinden soma gerceklesmistir.
ingiltere'de yayimlanan ilk el ilam uzerindeki tarih 1473'tur.
"ilk gazete ilani 1525 yzlznda Almanya 'da kullanzlmz§tzr"(IO).

9)Atif Bir,A; Mavis.F. s.22
1 O)Karabag,A. s.15

"Afisler daha sonralarz 15.yy 'da gaze carpmakiadtr. jfk afis 1482 'de
Paris 'te bastlmtsttr.Ilk gazete reklamz yine lngiltere 'de 165 2 ytltnda
gorulmustur. Bu bir kahve reklamtdtr. Bunu 165 6 yzlznda cikolota, 1658 yzlznda
fay reklami izlemistir. Gazetelerde ilanlarzn yer almasz ise 18.yy 'a
rastlamaktadzr.1772 'de bir semsiye modeli reklamz tum dikkatleri uzerine
cekmistir" (11).
ABD'de gazete reklamcrhgi 18.yy'm baslannda gorulur. ilk gazete reklami
1704 yilmda Boston Gazetesi'nde eek daha hizh geliserek orgutlu cahsmalara
donusmus.bir bakima kurumsallasrmstir. l 920 yilmda radyonun, 1939 yilmda da
televizyonun reklamcihkta kullarulmaya baslanmasi bu sektorun onem
kazanmasma neden olmustur.
Televizyon reklamcrhgi 2.Dunya Savasi sonrasmda gelismeye baslanustir.
Reklam ajanslan ilk donemlerde televizyonun olanaklanndan yeterince
yararlanamanus.goruntu

eklenmis radyo reklamlan uzun sure televizyon

reklami niyetine kullarulmistir. Televizyon medyasmm goruntunun yam sira,
tasanma bir hareket boyutu getirdigi cok sonralan farkedilmistir. Renkli
televizyon teknolojisinin gelisrnesiyle bu medyanm olanaklan daha da
artrrustir.
Televizyon reklamlan,sinema filmleriyle karsrlastmlmayacak kadar kisa
surelidir. Reklam filmi yonetmeni aynntilar uzerinde zaman harcayamaz. Bu
nedenle,her hareketi suresiyle birlikte hesaplamak zorundadir. Radyo
reklamcihgmdan tureyen televizyon reklamlannda ses unsuru, sinema
filmlerine oranla daha belirleyicidir. Televizyon reklami davetsiz bir misafirdir.
Beklenmeyen ya da istenmeyen bir zamanda karsmuza cikar ve algi
alammizin icine girer.
Televizyon reklamlan onceden belirlenmis bir hedef kitleye yonelir. Dogru
zaman dilimini ve televizyon kanahm secmekle yukumlu olan medya
sorumlulan bir reklamm basansinda onemli rol oynar.

l l)At1fBir,A; Mavis.F. s.22
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Etkili bir televizyon reklarm yapmak,izleyici acismdan iki onemli engelin
asilmasiyla rnumkundur.Birinci engel,televizyon reklammdan hoslanmayan ve
reklamm ilginc programlan olumsuz yonde etkiledigini dusunen izleyicilerdir.
Ikinci engel ise,her gun yinelenen reklamlarm yarattigr karmasadir
Benzer uyanci etkiye sahip bircok reklam filmi;belirli bir sira gozetmeden
her gun izleyicinin onunden hizla akip gider. Bu kosullar icinde bir reklam
filmi izleyici uzerinde nasil kalici bir etki saglayacaktir?
"Amerika 'da yapzlan bir arasttrmaya gore, televizyon reklamlarznzn
ancak %25 'i izleyici iizerinde kaltci bir etki saglayabilmektedir. Bu bilgiler
tsiginda etkili bir televizyon reklamznzn olagandisi bir eglendiricilige ve dikkat
cekicilige sahip olmasz gerektigi soylenebilir. Ama bunun yanznda tanztzmz
yapzlan urun ya da hizmet ile ilgili mesajlar izleyiciye dogru ve actk bir yolla
iletilmelidir. Temizlik ve besin maddeleri,hazzr giyim ve otomobil ureticileri
te levizyon reklamlarznzn surekli musterileridir " ( 12).

Dunya 'ntn ilk reklam filmi:
"5 Agustos 1897 'de New Jersey 'deki West Orange Edison stiidyolarznda
cekilen "Admiral Sigaralart "filmi, diinyanzn ilk reklam filmi ozelligine sahiptir.

Ilginctir ki diinyanzn ilk reklam filmi sonradan ilk buyuk yasaklama
kampanyaszna konu olacak bir urune aittir. 0 da sigara .
Broadway 'de kurulan bir acik hava perdesinde backprojection yontemiyle
gosterilmis bir filmdir. Bugun reklamvereni,reklamczsz,medyaczsz ve
izleyicisiyle biitiin diinyanzn paylastigt bir muazzam seriiven iste bu reklam
filmiyle baslamtsttr.

12)Becer,E. "Iletisim ve Grafik Tasanm",Dost Kitabevi Yaymlan,
Ankara, l 997,s.233-234

3

1897 yzlznda ABD 'de baska reklam filmleri de cekilmistir. Ostelik bu filmier
Admiral Sigaralarzyla bir araya gelince oldukca keyifli bir

monu

olusturmustur.Pabst 's Milwaukee Biralarz,Haig Viskileri ve Millard's
Cikolatalart. Amerikalz mutesebbislerin reklamzn keyif verici yanznz ilk gunden
farkettikleri acikca gorulmektedir.
jlk reklam filmlerini 1898 yzlznda Paris Operasz 'nzn yanz basinda actk havada
izleyen Franszzlar ise De/ion sapkalanntn §zklzgzna, Mystere korselerinin
yarattigi mucizeye, Menier cikolatalartntn nefasetine, Moritz biralarznzn bas

donduruculugime vakif oldular.
Ingilizlerin bir reklam filminden ogrendikleri ilk §ey ise,Bird 's kremlerinin
yarar larzydz "(13).

Dunya 'nzn ilk resimli ilanz:
. "jngilizce bir yayzn organznda ilk resimli ilan,Faithfull Scout
dergisinin 2-9 Nisan 165 2 tarihli nushastnda yaytnlanmisttr. Ilanda.Hugh
Clough adlt kuyumcunun evinden caltnan iki elmaszn temsili resmi
gorulmekteydi.

13)Becer,E. "Reklam Halkla Iliskiler ve Otesi",Mediacat Yaymlan,
2.Baski,Ankara, 1999,s.97

4

Bir urunun reklamznz yapmak amaczyla yayznlanan ilk resimli ilan ise, 17
Mart 1703 tarihli Daily Courant 'ta ctkmistir. jlanda, bir cikolatamn tanztzmz
yapzlzyordu. Bu ilk ornekten sonra resimli ilanlar yakalsik 15 0 yzllzk bir sure
icinde pek ender yayznlandz.1849 yzlznda Cadbury firmasz

"diet kahvesi''

reklamlarzyla bu aktmi baslatti ve arkasz geldi "(14).

Dunya 'nzn ilk tstkli reklamlarz:
"Londra 'da yayznlanan The Electric adlz derginin 31 Aralzk 1881
tarihli sayzsznda Willing 's Electric Sings sirketinin bir ilanz vardz. Bu
ilanda, elektrikli reklam panolarz, tabelalar, vitrin suslemeleri yaptlabilecegi
duyuruluyordu. 1881 yzlznda WJHammer,

Sydenham 'daki Cyrstal

Palace 'daki buyuk orgun uzerinde Edison ampulleriyle Edison yazdzrdz. Yazz
durmadan yanzp sonuyordu.
1890 yzlznda Picaidlly 'nin kuzeydogu kenarzna ilk tstkli reklam panosu
dikildi. Bir yzl sonra Broadway 'de dev bir reklam geceleri tstk sacti. Uzerinde
"Evinizi okyanus meltemlerinin yaladigi Long Island 'dan altn" yazzsz
vardi.Iooo yzlzna gelindiginde Manhattan 'da ucbini askin tstklt reklam
vardz "(15).

14)a.g.e., s.98
15)a.g.e., s.98
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Dunya 'nzn ilk hediye kuponu:
"Sabun tuccari Benjamin Talbert Babbit,1865 yzlznda New York'ta ilk
armagan kuponunu verdi. Babbit, sabunlarzn ambalajlarznda bulunan
kuponlardan 10 tane getiren musteriye guzel bir tab lo armagan ediyordu.
Zaman/a bu uygulama epeyce yaygtnlastt. Orne gin, 1896 yzlznda yayznlanan
Tobacco dergisinde

§U

satzrlar vardz: ''Amerikan sigara sirketleri arasznda

onde gelen isimlerden biri olan Old Honesty paketlerinin icinden ctkan
kuponlardan

1500 adet getiren her musterisine bir bisiklet armagan

ediyor. 5 00 kupon toplayabilen musteriler ise yalnzzca bir saatle yetinmek
zorundalar "(16).

Dunya 'nzn ilk seri ilanlart:
"Seri ilanlar ilk kez, Thomas Newcome 'zn 19 Mayzs-28 Eylul 1657
tarihleri arasznda yayznlanan Public Adviser adlz gazetesinde ctktt.
Ilanlar gemicilik,satzlzk ve kiralik emlak.doktorlar.kayip.kiralik

araba gibi

basltklar altznda belli bir duzen icinde szralanzyordu. Gazete kentin cesitli
kesimlerinde sekiz ilan toplama burosu kurmustu. j/an tarifesi ise her konu icin
degisiyordu.

16)a.g.e.,s.99
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Seri ilanlara uzunluklarzna
gunu yayznlanmaya
Westminister

gore para alan ilk gazete ise 28 Ocak 1707 Salz

baslayan Generous Advertiser

oldu. Gazete Londra ve

'de dortbin adet satzlzyordu "(17).

Dunya 'nzn ilk tam say/a ilanz:
"The Times gazetesinde 1 Ocak 1829 gunu yayznlandz. Ilanda, Edmund
Lodge 'nin Portraits and Memoirs of the most Illustrious Personages of British
History adlz kitabi tamttltyordu. Tam say/a ilk resimli ilan ise 10 Temmuz 1842
gunu Ingiltere 'de Courier ve West End gazetelerinde ctktt. Ilan.British
Cornflour firmasznzn urettigi mtstr unlarznz tanztlyordu"(I8).

Dunya 'ntn ilk renkli ilanz:
"7 Ekim 1936 gum; Glaskow Daily Record gazetesinde yaytnlandi.
White Label marka viskinin taruttmtntn yaptldtgi ilanda viski sisesinin orijinal
resmi dufaycolar sistemiyle bastlmtsti "(19).

l 7)a.g.e.,s.99
l 8)a.g.e.,s. 99
l 9)a.g.e.,s.100
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Dunya 'nzn radyoda ilk reklam programz:
"New York 'ta, Jakson Hights semtindeki Hawthrone Hall adlz
kooperatif evlerinin tantttldtgt 10 dakikalzk bir konusma bicimindeydi. 28

Agustos 1922 gum; WEAF New York Istasyonu tarafzndan dinleyicilere
sunuldu. jlan metni kooperatifin yoneticilerinden Mr.Blackwell tarafindan
okundu. Firma.gunde 5 anons karsiltgtnda radyoya 500 dolar odedi. Daha
sonra yapzlan arasttrmalara gore.radyoda yayznlanan reklamzn etkisiyle
yalnzzca iki daire sattlmisti "(20).

Dunya 'nzn ilk televizyon reklamz:
"Duzenli televizyon yayznlarz arasznda ilk televizyon reklamz, 1
Temmuz 1941 'de New York'taWNBT Televizyonundayayznlandz.

Ekrana

Bulavo marka bir saat goruntusu geldi ve bir spiker bu statik goruntunun
uzerine reklam spotunu okudu. 20 saniyelik bu gosterinin ucreti 9 dolardz.
NBC sirketi de ilki 27 Haziran 1941 'de yayznlanan bir reklamlz program
kampanyasz baslattt. Bu kampanyada, isteyenfirma icin bir saat sureli
program duzenlenebiliyordu. Araszna reklam spotlarznzn serpistirildigi bu tur
bir program icin.studyo ve yapzm masrajlarznzn distnda 120 dolar alznzyordu.

20)a.g.e.,s. 100

8

0 donemde yalnzzca 4700 adet televizyon alzczsz oldugu dusunulurse, bu
oldukca astronomik bir ucretti. Yine de Ivory sabunlarz, Bulova saatleri ve

Adam sapkalan bu tur programlar yaptzrmaktan kacinmadtlar.
jfk renkli televizyon reklamz,A TV sirketince 15 Kaszm 1969 giinu yaytnlandt.
Birds Eye marka bezelyenin tanttildigi 30 saniyelik bu filmin yaptmctligtntn
Lintas reklam ajansi ustelenmisti. Bu ilk renkli televizyon reklami icin Birds
Eye firmasi A TV sirketine 25 sterlin odedi "(21 ).

1.2 Ttirkiye'de Reklamcihgm Geli~imi

ilk Turk gazetelerinin kolleksiyonlan kanstmldigi zaman gorulen tek-tuk
duyurular, ya <la bir olum.ya bir satihk arsa veya ev,ya da bir kitabm ciktigina
iliskin duyurulardir. Turkiye' de reklamcihgm gelismesi bununla birlikte
baslamisnr.
Basm reklamcrhgi 19. yy' m ortalannda gorulur.Ix+I yilmda yayma giren
Takvim-i Vekayi gazetesini 1840 yihnda Ceride-i Havadis ve 1860 yihnda
cikan Tercuman-i Ahval gazetesi izler. Fakat bu gazeteler okuma yazma
orarnnm azligi ve gazetelerde kullarnlan ve cok kisi tarafmdan anlasilmasi zor
olan dil nedeniyle cok dusuk tiraja sahiptiler. Gazetelerde ilk rastlanan
reklamlar satilik ev,arsa,kitap ve benzeri ilanlardir

2l)a.g.e.,s.100

9

"ilk ticari reklamlara Tercuman-t Ahval

gazetesinin 1864

basktlartnda rastlanmaktadir. Bu ytllarda basin yasamtna pek cok gazete ve
dergi girmistir "(22).
"1908 'de mesrutiyet ile gelen basin ozgiirliigii gercek anlamtyla
reklamctltgtn

baslangtct oldu.195 sayttt kanunla Bastn Ilan Kurumu teskil

edildi._Resmi ilanlar ve yabanct menseili reklamlar bu kurum kanalt ile

yaytnlanabiliyor, butun ilan ve reklamlar serbest btraktltyordu "(23).
1928 yihna kadar gazetelerde gorulen reklamlar Arap harfleriyle
yaymlanrms olup ilkel reklamcihk orneklerini olusturmuslardir. Bu donemde
ozellikle Hasan Kuvvet Surubu reklamlan dikkati cekmektedir.
1929-1944 yillan arasmda en onemli reklamcihk olayi Cumhuriyet
Gazetesi'nde yasanmisnr. Cumhuriyet Gazetesi, Ilancihk Kollektif Sirketini
destekledigi icin tum reklamcihk sektoru bu sirketin kontrolu altmda idi,
Bu yillarda Burla Biraderler.Radyolin.Gripin.Is

Bankasi.Ziraat

Bankasi.Tekel ve Milli Piyango(Tayyare Piyangosu) reklamlan gorulmeye

baslayan en onemli reklamlardandir.

22)At1f Bir,A; Mavi~,F. s.23-24
23)Karabag,A. s.16
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Radyo reklamcihgina

ise 1950'lerin ikinci yansmda girilmistir. Televizyon

reklamlan da 1970 yihnda televizyonun

gelir elde etmesi amaciyla plana

almrmsnr.

Televizyon reklamcihgr, 1968 yilmda Ankara' run, 1971 yihnda Istanbul ve
Izmir'in televizyon yaytnina girmesiyle baslamistrr. Ancak.gercek anlamda
televizyonun reklam araclan arasmda yerini almasi 1972 yihna rastlar.

Manajans, Cenajans, Istanbul Reklam, Rota, Ajansturk, Fulmar, Admar ve
Yatmm gibi surekli buyume potansiyelini gosteren reklam ajanslan bu
donemlerde ortaya cikrrusnr.
Televizyonun diger reklam araclanna kryasla daha genis bir kitleye hitap
etmesi buyuk isletmeleri bu aracr kullanmaya yoneltmistir.
Televizyon ile yuzbinlerce, milyonlarca insana ulasihr. Mesaji en dogru
sekilde goze.kulaga yerlestiren.ikna eden.ozendiren.harekete geciren arac
televizyondur.

Reklamctlar Dernegi

Reklamcilar Dernegi.gunumuzde ekonominin ve toplumun degisen ve
gelisen ihtiyaclanru reklamcihk ve pazarlama haberlesmesinde karsilayabilrnek
ortak bagiyla birlesen.kisilik itibanyla ve ticari yonden saygm iiyelerden
olusan ;kar amaci tasimayan bir meslek kurulusudur.
Reklamcilar Dernegi' nin kurulmasmdan once uzun yillar reklamcilar
mesleki orgutlenme ihtiyaci duyrnuslardir. Bu amacla cesitli toplantilar
11

yapilrms.ancak konjonkturun elverisli olmamasi nedeniyle somut ilerleme
kaydedilmistir. Daha sonra Reklamcihgi Gelistirme Dernegi adr altmda bir
dernek kurulmustur.
Bu dernegin meslegin sorunlanmn belirlenip tartismaya acilmasma olanak
sagladigi soylenebilir.
Asil onemli gelismeler l 980'lerin basmda baslarrustir. 0 yillarda dernek
kurmak o kadar kolay bir i§ degildi. Kurulus izni alabilmek icin yillarca
beklenildi. Nihayet 8 Ekim 1984 tarihli istanbul Emniyet Mudurlugu yazisiyla
"sikiyonetim yasaklama ve suurlamalanrun ihlal edilmemesi icin dernek
mensuplanmn ozen gostermeleri kosulu ile" Srkiyonetim Komutanhgi'run
emirleriyle bu kurulusa izin verilmistir.
Uluslararasi reklam kuruluslanyla fiilen suren iliskilere hukuksalhk
kazandmlmasi icin Disisleri ve Icisleri Bakanhklan' run olumlu goruslerinin
almmasi gerekiyordu.3 Subat 1987 tarihinde Bakanlar Kurulu karan ile
Reklamcilar Dernegi, Avrupa Reklam Ajanslan Birligi EAAA ile isbirligi
iznini alrrustir.
Reklamcilar Dernegi'nde halen 69 reklam ajansi ve I medya sirketini
temsilen 97 uyesi bulunrnaktadir.
Turkiye'deki reklam ajanslannm mesleki kurulusu olan Reklamcilar
Dernegi'nin kurumsal amaci.Turkiye'de reklamcihk mesleginin ve reklam
ajanslanmn geliserek ve guclenerek devamiru saglamaktir.
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Reklamcilar Dernegi bu amac dogrultusunda;
-reklam kurumunun

saygmhgim korur ve yi.ikseltir

-reklamm iletisim etkinligini ve yatmm verimliligini korur
-reklam pazanru nitel ve nicel olarak gelistirir
-reklamm anayasal bir hak olan ifade ozgurlugunun

ticari alanda kullanilmasr

oldugunu savunur.

Rektamcilar Dernegi uyesi ajanslartn 2000 ytlt ciro stralamast

Reklamcilar Dernegi'nin 2000 yth cirolanru bildiren uyelerinin listesinde
ilk u~ sirayi, Guzel Sanatlar Saatchi&Saatchi, Y &R Reklamevi ve
Pars/McCann-Erikson

aldi. Listede cirolan belirlenen diger ajanslar soyle:

Guzel Sanatlar Saatchi&Saatchi

70.314.090.000.000

Y &R Reklamevi

61.681.778.285.413

Pars/McCann-Ericson

58.879.540.000.000

Cenajans/G-rey

50.676.549.000.000

Lowe Lintas

50 .444. 000. 000. 000

Yorum

40 .100. 600. 000. 000

Medina Turgul DDB

3 7. 072. 000. 000. 000

Total

27.563.886.673.087
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27.175.419.000.000

Penajans D'arcy

25.419.146.960.739

Markom/Leo Burnett

Reklamcdar Dernegi 'nin 2000 ytli reklam pastas,

Reklamcilar Dernegi'nin hesaplamalanna gore 2000 yih reklam pastasi
1.411 milyar dolar biiyiikliigiindedir. Bu, 1999 yilma oranla reklam sektorunun
dolar bazmda yuzde 14.6 oramnda buyiidugiinii ortaya koymaktadir. Bu
pastamn mecralara gore dagihrru ise soyle:

Trilyon TL

Pay°/o

Televizyon

284.5

31.9

Basm

271.8

30.6

Gazete

229.5

Dergi

42.3

A~1k hava

56.9

6.4

Sinema

8.2

0.9

Radyo

47.4

5.3

Diger

223.2

25
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Diger kalemi,reklam

produksiyonu.basih

gideri,ajans komisyonu,yerel

malzeme,below

the line

televizyon ve basm mecralannm

reklam yaym

giderlerini icermektedir.
Mecralann bu dagihm oranlan asagr yukan 1999 yihyla ayrndir.

1.3 KKTC'de Reklamcihgm Geli~imi

KKTC gerek kendi ozel.ticari tarih icersinde gerekse Ada'mn gecmis
yonetimleri suresince 1950'li yillann ortalanna kadar dellalhk ve benzeri
soylem icerikli mal ve hizmet tarutimlanru uygularken 50'lerle birlikte
gazetelerin Ada'ya daha rahat ulasmasi ve Ada gazetelerinde varolmast gazete
reklamlanna ve yeryer ilanlara donmustur,
1960'h yillara gelindiginde ise,az 90k hareketlenen ekonomi sayesinde
reklamlar gundeme gelmeye baslamistir. Bu yillarda 90k populer olan
sinemalar artik gazetelere ilan vermeye baslayip izleyicilerin dikkatini
cekmeye cahsrmstir. Bu donemde Kibnsh Turklerin ve Rumlann musterek
kullandigi bir radyo ve televizyon istasyonu bulunmaktaydi. Devlet organlan
olan bu kuruluslarda reklam diye bir olay yoktu.
1960 yillannda gazetelerde sik sik, kahplasnus hie degismeyen bir reklam
cikardi. Bu cizim reklamda ters cevrilmis bir bardak ve bardagm icine
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hapsedilmis bir mum goze carpryordu. Bu cizim resmin altmda ise tek bir
cumle yer ahyordu: "Reklamsiz Ticaret Havasiz Kalan Mum Gibi Soner"
1963 yilmda patlak veren toplumlararasi catismalar sonunda Turk tarafi
kendisine ait bir radyoya kavusur. Ancak,radyo yaymlan sadece milli konular
icin olup reklam olgusu pek du~unulmezdi.
KKTC'de 90'lann yansmda olusum gosterdiginden bahsedebilecek dinamik
reklamcihk simdilerde yogunlukla kullanilmakta olan bir reklam anlayismm

ogeleri olmus durumdadir.
Doksanlar boyunca gelisen KKTC reklamcihk potansiyeli,bu potansiyelden
firmalara dusen paylann dagihmmm da belirlenmesine potansiyel reklam
hacminin dagihrmndan iyi bir pay almak icin cesitli cabalann ortaya koyulmasi
rekabeti gerektirmistir.
2000'li yillarda oldugumuz su yillarda ise,KKTC reklamcihgi ve reklam
ajanslan gelisim gosterme durumundadir. Ajanslann cogalmastyla birlikte
KKTC reklamcihgi da buna paralel olarak buyume gostermektedir.
KKTC'de her konuda oldugu gibi reklamcihktaki gelismeler de 1974 Bans
Harekatmdan sonra olmustur. Ozgurlugune kavusan Kibns Turk Halk! artrk
ekonomide atihmlar yapmakta ve ozel sektorun de gelismesi ile birlikte reklam
ve ilan olaylan onem kazanmaya baslamaktaydi.
Bu donemde daha cok gazetelerde reklama yer verilmekteydi. Gazetelere
bakildigmda mevlit ilanlan,ticari ilanlar.secim kurulu ilanlan ve muhtelif

16

duyurulara rastlanmaktaydi. Arna bunlar da yok denecek kadar azdi ve tek
gazete sayfasmi bile dolduramaz durumdaydi.

0 donemde gazetelere verilen ilanlar gunumuzde oldugu gibi bilgisayarlarda
hazrrlanrms 9agda~,9ekici, gozahci degildi ama yine de reklamda yer alan bir
veya birkac fotografla ilgi toplayabiliyordu. Cok daha eskilerde ise, " dikkat
dikkat, onemli duyuru ve kosunuz" gibi sade bashklarla duz yazi biciminde
hazirlanan reklamlann yerini zamanla cizimli ve metinli reklamlar alrrustir. Bu
cizimli ve metinli reklamlar geliserek gunumuze kadar gelmistir ve bu
donemde resimli reklam olarak devam etmektedir.

1974 yilmda gazetelere verilen reklamlar ya reklamlan veren kisiler
tarafmdan duzenlenirdi ya da gazeteciler yardimi ile ~ekillendirilirdi. Zaten
uzerinde durulacak fazla bir sey yoktu. Bu donemde reklam ve ilanlar 90k sade
bir dille yazilmaktaydi. Cunku reklamcihk diye bir meslek yok sayrhrdt ve
reklamlar ve ilanlar gelisiguzel hazirlarurdi.
KKTC'nin reklamcihktaki tarihsel surecine baktigrmrzda yillar icersinde
degisen ve gelisen dunya ile birlikte reklamcihk sektorunde de buyuk bir
hareketliligin yasandigi gozlemlenmektedir.
Reklam sektoru simdilerde yaklasik 25 ajanstan ve ulke icersine yaym yapan
30'a yakm radyo,televizyon ,gazete ve dergiye sahiptir.
KKTC'de mevcut reklam sektoru,ag1rhg1m reklam ajanslanndan
olusturmakta olup 25 reklam ajansirun birlikte hareket edememelerinin
sorunlanm ve sikmnlanru yasamaktadir. KKTC'ye gore ajanslann sayismm
17

fazla olmasma ragmen,maddi

reklam potansiyeli tum ajanslann normal

duzeyin 90k altindadir.

11.REKLAlVI AJANSLARININ T ARiHSEL GELiSiMi

2.1 Diinya'da Reklam Ajanslarmm Tarihsel Geli~imi

Reklamverenlerin tarutnn faaliyetlerinin bir ajans tarafmdan idare edilmesi
gerektigi fikri ilk kez 1588'de Fransiz dusunur Montagne tarafmdan ortaya
atilrmsnr.
Reklam ajanslari ABD' de 1840'larda gorulmeye baslamistir. ilk Amerikan
reklam ajansmm adi.Volney B.Palmer'dir. Bu ajans,gazete reklarru yapmak
amacryla kurulmustur. Zamanla degisik alanlara da yayilarak bugune kadar
aym isleri surdurmeye devam edegelrni~tir.

2.2 Tiirkiye'de Reklam Ajanslarmm Tarihsel Geli~imi

1909' da Ilancihk Sirketi adr ile ilk reklamcilrk firmasi kurulmustur.Iv l 1
·yilmda Fransiz Havas Ajans'm Kahire'deki ilan isleri muduru Ernest Hoffer,

Istanbul'a yaptigi bir yoiculuktan sonra bu sehri 90k begenerek yerlesmeyi
d-U~-Unmil~ ve Istanbul' da Davut samanon ile ortak bir reklam ajanst kurmustur.
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Hoffer/Samanon firmasi daha sonra Jak Huli admda yine Kahire'dek:i Havas
Ajans'mda cahsan bir baska reklamci ile ortakhk kurarak Hoffer Samanon Huli

Ilanat Acentasi adi altinda Turkiye tarihinin duzenli ilk reklam kurulusunu
olusturmuslardir.
193 1 yihnda Kemal Kamil Sel, Curnhuriyet Gazetesi Gen el Y aym

MudUrlUgU'nden aynlarak Hoffer Samanon Huli ilanat Acentasma kanlmis ve
firmarun adi da K. Salih-Hoffer-Samanon -Huli Ilancihk Kollektif Sirketi
olmustur.
Su anda kuruculannda birisinin hayatta olmamasma karsin bu sirket hala
yogun bir calisma gostermektedir.
1943 ythna gelindiginde ise Faal Reklam Ajansi kurulmustur. Bu ajans daha
sonra Yeni Ajans ve Man Ajans adlanyla ik:iye ayrilmi§tlf. Reklamcthgm 1944
yih incelendiginde ik:i ismin onem kazandigi gorulmektedir. Bu kisilerden biri
Yapi Kredi Bankasi'nm kurucusu Kazim Taskent, digeri ise Radyolin, Opon,
Puro ve Fay gibi unlu mallann ureticisi Necip Akardir.

2.3 KKTC'de Reklam Ajanslarmm Tarihsel Gelisimi

KKTC'de ilk kurulan reklam sirketlerinden biri Altun Reklamdir. Kemal
Tune adh unlu bir oyuncu tarafmdan kurulan bu sirket, part-time 9ah§malan ile
ayakta durabiliyordu.
19

Ulkedeki ilk profesyonel reklam

ajansi Istl Reklam

olarak gorulmektedir.

I~il Reklam kuruldugu gunden itibaren reklam ve ilan konulannda yeni bir
yaklasim getirmistir. Etiket, kartvizit, gazete ilam, tabela gibi her konuda
faaliyet bu kurulus reklamcihk meslegini Kibns'a ta~1ID1~ bir reklam ajansidir.
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II.BO LUM
I. REKLAM VE KA VRAMLAR
1.1 Reklarncihk ve Halkla Iliskiler

"Reklamctltk bir kimlik kazanmts kisi veya kurulus tarafzndan
yapzlan,fikir,mal ve hizmetlerin kisisel olmayan sunusu ve tanzmzdzr.
Reklamctligtn amacz, belli bir zamanda belirlenmis bir hedej kit/eye saglanan
bir iletisim gorevidir'' (1).
Reklamcilikla halkla iliskiler arasmdaki pek 90k benzerlikler bu iki
kavramm cogu zaman birbirine kanstmlmasma sebep olmaktadir. Gercekten
bu iki cabamn amaclan, calisma bicimleri, kullandiklan metodlar ve araclar
birbirine 90k benzemektedir.
Reklamcihkta amac bir malm ya da hizmetin,herhangi bir yeniligin,
dusuncenin halkla, kamuoyuna tarutilmasidir. Reklamcihkta cahsrna yolu,
reklam mesajlanmn en etkin bicimde hazirlanarak turlu haberlesme
kanallanyla halkla ulastinlmasi, halktan gelecek tepkilere gore mesajlann ve
kampanyamn etki derecesinin degerlendirilmesidir.
Halkla iliskiler de aym yolu izleyerek halka ulasir

1 )Onal, G. "Halkla Iliskiler", Turkmen Kitabevi, 2.Baski,2000,
Ankara, s.18
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Sonra da bir sonraki kampanyanm daha da etkili olmasi icin eldeki
verilerin degerlendirilmesine gecilir.
Aynca reklamcihkta da mesajlar halkla iliskiler icin sayilabilecek
haberlesme araclanmn tumunden yararlamlarak hedefkitleye ulastmhr.
Bunlann yamnda hem halkla iliskilerde hem de reklamcihkta benzer tamtma

ve arasnrma metodlan kullamlmaktadir. lste bu yakinhk iki cahsma alamnm
birbirine kanstmlmasina yol acmaktadir. Oysa ki bu iki kavram arasmda
onemli farkhhklar da bulunmaktadir. Aynca zaman zaman birbirlerinin icine
de girseler ilkeleri, uygulama yollan ve hatta araclan bakimmdan bazen hie
bir benzerlik gostermezler.
Bu iki cahsma alam amac ve sure acismdan birbirlerinden aynlmaktadirlar.
Aynca harcamalan da birbirlerinden aynlmalanna yol acmaktadir.
"Halkla iliskiler cahsmalarmda temel ilke duriistluktur. Kamu diizen
ve yarartnt da dusunup ko/lamayan, kamu ctkartyla 9ak1§tlg1 halde gercekleri
saklayarak caltsmalan yurutmek halkla iliskilerde mumkun degildir.
Reklamctltktaysa temel ilke her zaman durustluk degildir. Temel ilke, hedef
kitlenin dikkatini cekerek onu onerilen mah satin almaya
yonlendirmektedir "(2).

2) a.g.e.,s.19-20
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Butun bunlardan sonra uzerinde durulmasi gereken en onemli konu,
reklamlann halkla iliskiler programlanyla uyumlu olmasmi saglamaktir. Bu
nedenle her orgutun reklam bolumuyle, halkla iliskiler bolumu arasmda siki
bir iliski kurulmah ve duzenli olarak toplantilar duzenleyerek duzenlestirme
saglanmahdir.

1.2 Reklamcihk ve insan ili~kileri

"Bir isletmede insan iliskileri yaklastmt, daha cok insantn ezilmesini,
somiiridmesini ve dislanmastni engellemek ve insarun insanca, onurlu bir
varltk olarak yasamastnt ve calismastm saglamayi amaclar. Daha actk bir
deyisle, isletmenin kurulmastnda, yonetiminde ve yurumesinde en onemli role
sahip olan insan faktorune ve onun kisilik, dusunce ve onerilerine saygt
duyulmast temel amac olmaltdtr. Bu actdan bakildtgtnda insantn arac degil
amac olarak algtlanmast gerektigi ortaya cikar. "(3).

lsletmelerde son yillarda insan iliskilerine 90k buyuk onem verildigi acikca

gorulmektedir. Isletmelerde amac o isletmeyi duzenli yurutmek ve halkla
tamtarak o kamuda tanmmasim saglarnaknr.

3) Sabuncuoglu, Z. "Halkla Iliskiler" .Ezgi Basimevi, 4 .Baski.Bursa, 1998
s.17-18
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Ayru zamanda da o isletme icin iyi bir imaj saglayabilmektir.

lste reklamcrhgm da gercek amaci olan imaj yaratma, tarutma, begendirme
ve toplum icinde saglam bir kimlik olusturmadir. Bu bakimdan reklamcihkta
insan iliskileri orgut icin, kurum icin ve herhangi bir firma icin onemli bir rol
oynarnaktadir.
Her alanda oldugu gibi reklamcihkta da insan iliskilerine buyuk onem
verilerek yapilan cahsrnalarda daha iyi ve basanh olmak gerekmektedir.
Cunku, insan iliskilerinde de reklamcihkta da amaclar birbirine yakmdir.

1.3 Reklamcshk ve Pazarlama

Reklamcihk ile pazarlama arasmdaki yakm iliskiler her ikisinin de disa
donuk olmasmdan kaynaklanmaktadir. Pazarlama ve reklam teknik olarak
birbirlerine cok benzeyen unsurlar tasimalan nedeniyle zaman zaman
reklamcihgm pazarlamayi pazarlamarun da reklamcihgi kendi semsiyeleri
altmda gormek istedikleri gorulmektedir.
Reklam ve pazarlamarun teknik acidan benzerlikleri sunlardir:
-Arastirma
-Bilgi toplama
-Plan/program yapma
-Butce
-Hedef kitle
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-Mesaj ve medyamn hazirlanmasi
-Degerlendirme yontemleri

II. REKLAlVI AJANSI,BOLUMLERi

2.1

VE YAPISI

Temel Kavramlar

Temel kavramlarda oncelikle reklam ajansmm ve reklamajansmm amacmm
ne oldugunu bilmekte yarar vardir. Daha sonra da bir reklam ajansmda hangi
bolumlerin bulunmasi gerektigini ve reklam aajnsmm yapismm nasil isleyis
gosterdigini gorerek, reklam ajanslanm tam olarak tarumaya calismak gerekir.
Bu yuzden arabashklar halinde reklam ajansi, reklam ajansmda fonksiyonlar
ve reklam ajansmda organizasyon yapisi gibi temel kavramlan incelemeye
cahsahm.

2.1.1 Reklam Ajansr

Reklamm dogusuyla birlikte reklam ajanslanna da ihtiyac duyulmaya
baslannusnr.Reklamm hazirlanmasmda tecrubeli reklam ajanslarma buyuk
ihtiyac vardir.Ozellikle de buyuk firmalann reklamlannm hazirlanmasi icin
reklam ajanslanna gercekten de onemli gorevler dusmektedir.
:· Reklam ajanslart, bir urun ya da hizmetin tanutm faaliyetini yurutecek
bilgt ve yetenege sahip uzmanlartn olusturdugu topluluklardzr"(4).

4)Becer,E. s.225
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"Yine bir reklam ajanst, birbirinden tam anlamtyla farklt mizaclarda ,
degisik becerileri, ogrenimler, meraklart, uzmanltklart olan ama aynt yolda
iletim isinde gii9birligi yapml$ kisiler toplulugudur"(5).
"Baska bir tantma gore ise reklam ajanst, birlikte 9alz§t1g1 kuruluslar
adma on/arm mal ve hizmetlerine muster! bulma amact guden, bu amacla soz
konusu kurulusun reklam plamnt haztrlayan, uygulayan ve denetleyen, bun/an
reklam araclartna yerlestirebilen teknisyen ve yarattctlardan olusan bagtmstz
bir ticari kurulustu "( 6).

Su halde

gorevleri kisaca halka, ya da belirli bir tuketici grubuna,bir mal

veya hizmetin yararlanru tarutma olarak belirlenebilir.
Kisacasi reklam ajansi bir tarutim ve tarutma icin gerekli olan ticari bir
kurulustur. Ayrn zamanda da buyuk bir cahsma alamdir.
Ajanslar,boyut ve hizmet kapasitesi actsmdan buyuk farkhhklar gosterir.
Reklamcihk.esneklik gerektiren bir meslek oldugundan ajans icindeki yetki
ve sorumluluklar isin ozelligine bagh olarak degisebilmektedir. Bir reklam
ajansmda her sey.musteriden gelen siparisle baslar.
"Amerika 'daki ilk reklam ajanst, 1841 'de Volney BPalmer
taroftndan kuruldu. Bundan dart ytl sonra Willam Procter ve James Gamble ilk
sabun ve mum fabrikalannt kurmak icin sermayelerini birlestirdiler.
Kurduklart bu sirket bugun dunyanin en buyuk reklamverenidir. Altmtsli
yillarda.bu ytl I-t l.kurulus ytllartni kutlayan iki ajans kuruldu.N. W Ayer&Son
ve J. Walter Thompson"(7).

5)At1fBir,A; Mavi~,F.s.99
6)a.g.e.,s.109
7)Matterland,A. s.13
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2.1.2 Reklam Ajansmda Fonksiyonlar

Tum reklam ajanslannda farkh farkh bolumler bulunur. Bu bolumler o
reklam ajansnun cahsmalanru kolaylastmr ve zamandan kazanmasma da
yardimci olur. Bu fonksiyonlar reklam ajanslannda uzmanlasrms kisiler
tarafmdan ayakta durur.
"Bir reklam ajanstnin organizasyon yap1s1 ile fonksiyonlari

arastnda

onemli bir iliski vardtr. Bu nedenle ajanstn organizasyon yaptstna gecmeden
once temel fonksiyonlannt tantmlamak gerekmektedir. Reklam ajanslanntn
organizasyon yaptlart uygulamada ajanstan ajansa farkli olmakla birlikte,
fonksiyonlanntn genellikle ayru oldugu gorulur.
Reklam ajanslartnm fonksiyonlart iki gene/ grupta toplanabilir; yonetim
fonksiyonu ve teknik fonksiyonlar.

Yonetim fonksiyonu ajanstn iist kademe

yonetimi taraftndan gerceklestirilirken,

teknik fonksiyonlar konulartnda

uzmanlasmts bolum ve servisler taraftndan yerine getirilmektedir"(8).

I-Yonetimde Fonksiyonlar

Gunumuzde bircok kurulusta ve buyuk firmalarda yonetim o kurulusun
surekliligi acismdan onemli bir yer tutmaktadtr.Reklam ajanslan da birer ticari
kurulus olarak yonetime onem verirler ve yonetimdeki kisileri titizlikle
gorevlendirirler.Yonetimde

yapilan gorevlendirmeler o kurum icindeki yani

reklam ajansi icindeki saygmhgi ve basan grafigini olumlu olarak etkiler.

8)At1fBir,A; Mavis.F. s.110
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"Bagtmstz bir ticari kurulus olarak reklam ajanstmn bir yonetim
kurulu, gene/ muduru ve bolum yoneticilerinin olusturdugu bir yonetim
komitesi veya planlama ve yurutme kurulu vardtr. Bu iist kademe yoneticileri
ajanstn gene/ politikalannt belirleyen ve kurulusun caltsmalanna yon veren
kisiler olarak, gerek musteriye gerek ajans personeline veya bolumlerine karst
sorumluluk taJzrlar"(9).

2-Teknikde Fonksiyonlar

Yarattct Bolum
Yaraticihk reklam ajanslannm en kritik noktasi ve olmazsa olmazidir.
Diyebiliriz ki bir reklam ajansmda yaratici kisiler olmazsa o reklam ajansi hem
basan saglayamaz hem de reklam sektoru icinde kendine iyi bir yer
edinemez. Y aratici bolumdeki kisi veya kisilerin egitim durumlan cok onemli
degildir.Cunku yaraticihk egitimle elde edilen bir yetenek degildir.
"Bir reklam ajanstntn yarattct bolumu gene! olarak iir; tur faaliyeti
yerine getirir. Bunlar; metin haztrlama, sanat ve iiretim faaliyetleridir.
Metin Servisi; yarattct bolumun ve hatta ajanstn en onemli fonksiyonunu
gerceklestiren ve en gents kadroya sahip bolumlerden biridir. Bu servisteki
metin yazarlartntn gorevi, her turden medyada kullamlacak metinlerin
planlanmast ve haztrlanmastdtr.
Sanat Servisi; metin servisinin haztrladtgt esaslan, arzu edilen tuketici
kutlesinin dikkatini cekecek bir bicimde duzenleyen servistir.

9)a.g.e.,s. l 10
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Uretim Servisi; metin ve sanat servislerinin haurlamts oldugu reklam, bu
bolumde gercek anlamda iiretilerek basin reklamt, resim.fotogrof, film veya
ses bandt haline getirilir. Dolaytstyla matbaa, fotografct, ressam, film
yaptmctst vb. organlarla iliski kurmak ve surdurmek durumundadtr. Bazt
ajanslar bu hizmetleri gerceklestirecek servisi bunyelerinde bulundururken,

baztlart da bu hizmeti disardan baska bir kurulu§ayaptzrmayzyeglerler"(IO).

Medya Bolumu

Medya bolumu bir reklam ajansmdaki en onemli bolumlerden biridir. Cunku
cagmuzda her sey medyaya bagli olarak gelismekte ve surmektedir.Reklam
ajanslan da bu yuzden birer medya bolumu olusturarak hem gundemi takip
etmektedirler hem de hazirladiklan reklamlara o medya icinde yer
ayarlamaktadirlar.Bu noktada iletisim araclan medya seciminde 90k onernli yer
tutmaktadir.Ayru zamanda bu medya bolumu, hazirlanan reklamm takibiyle de
ilgilenmektedir.
"Medya secim fonksiyonu, reklam ajanstnin yarattcthk fonksiyonunun
devamt veya tamamlayicist olup, yarattct bolumde uretilen caltsmalartn yaytn
araclanna uygulanmastdtr. Diger bir deyimle, medya bolumunun gorevi
medya planlartm yapmak ve yer ve zamana gore yaytn araclanna dagumakttr.
Medya planlartrun duzenlenmesinde, eldeki belgeler ve incelemeler yantnda

karstlastlan soruna iliskin ozel arasttrmalar yapilarak, amaca en az masrajla
ulasttrtlacak bir yayin aract onerilir.

10) a.g.e.,s.112
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Yer ve zaman satm alma ise, yaytn organlartntn yer ve zaman satts
kurallartru, reklamtn istenilen yer ve zamanda, arzu edilen bicimde uygulantp
uygulanmadigmt izlemek, yaytn organlartntn faturalartm denetlemek ve

musteriye uygulamayt dogrulaup, faturalamak gibi fonksiyonlart kapsar.
Medya uzmanlart cesitli medya imkanlartnt ve bunlartn kosullartnt en iyi
bicimde tantmaltdtrlar.Medyalar

belirlendikten sonra medya uzmanlart bir

reklam cizelgesi haztrlayacak , bununla yaytn ve baskt tarihlerini
belirlerken,televizyon

ve radyo kurumlartyla iliski kurarak reklam zamanlarmt

sececek, anlasmalar yapacak ve odemeleri gerceklestireceklerdir'().

l ).

Arasttrma Bolumu

Her alanda oldugu gibi reklam alarunda da arastirma yapilmadan o ise
baslamlmaz. Y apilan cahsmalann duzgun ve iyi sonuclar getirebilmesi icin o
cahsmaya baslamadan once genis bir arasnrma yapmak gerekmektedir. Reklam
ajanslan da hazirlayacaklan reklam kampanyalannda iyi ve istikrarh sonuclar
alabilmek icin bir on cahsma yaparlar.lste bu on cahsmalan da o ajansm
icindeki bir diger onemli bolum olan arasnrma bolumu yapar.
"Arasttrma fonksiyonunun

onemi, ozellikle son ytllarda buyuk bir htzla

artmis ve bir yandan ajanslartn faaliyet planlartndan sorumlu yoneticiler, ate
yandan miisteriler bu fonksiyonu yurutecek bolumlerin kurulmastnt
zorlamtslardtr.

11) a.g.e.,s.112
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Her ajans bu funk:siyonu gerceklestirmek icin bir bolum kurmak zorunda
degildir. Ancak, bilimsel cahsan buyuk ve modem reklam ajanslanmn
arasnrma projelerini planlayacak, yonetecek, saha cahsmalanm yurutecek ve
elde edilen verileri derleyecek uzman bir kadroya sahip olmalannda yarar
vardir.Basanya ve dogruya ulasmanm yolu biraz da uzrnan bir kadrodan
gecmektedir,
Arasttrma bolumunun temel fonksiyonu, musterinin pazar, tuketim ve
reklam mesajtna iliskin sorunlanna bilimsel ve gercekci bir yontemle cozum
getirmek ve uygulanacak reklam plantni elde edilen verilerin I§Igmda
duzenlemektir. Pazarlama arasttrmalartyla mtisterinin, dagtum ve rekabet
sorunlartna cevap arantrken bir yandan da tuketicinin mamul ve reklama karst
olan davramslartyla, tuketici psikolojisi ve en etkin mesajt arastmlacakur.

Arasnrma bolumlerinde genelde yuksek okul bitirmis kisilerin olmasi
gerekiyormus gibi bir dusunce vardrr, ancak arasnrmada basanh olabilmek icin
bu sart degildir. Cevresinde olup bitenlerden haberdar olan, her turlu konularda
bilgi sahibi olan insanlar da bu bolumde etkili bir yer edinebilirler.
Arasttrma bolumu, pazarlamact ve iktisatctlar yaninda, psikolog,
matematikci ve istatistikcilere de kadrosunda yer verecek, ayrtca bu kadro
tuketici ile temas edebilecek yetenekte bir anketci arasttrmact grubuyla surekli
iliski halinde olacakttr. Bu uzman kisiler, tuketici psikolojisi ve davramsma
gore reklam bicimi ve planuu belirieyecek, reklam kampanyast ve ilanlartn
etkinligini olcecektir "( 12).

12)a.g.e.,s.113
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Dis lliskiler Bolumu

D1~ iliskilerde musteriler ve iliski kurulan, isbirligi yaptlan ajanslar
onemlidir. Tabi ajansm cevresiyle olan iliskileri de dis iliskiler bolumu
acismdan dikkat edilmesi gereken noktalardir.
" Bir reklam ajanstnin dis iliskiler fonksiyonunun agtrltk merkezi
ajans/musteri iliskilerindedir. Ancak ek olarak ajanstn revre ile iliskileri de bu
bolumde toplanabilir.
Dis iliskilerinin en onemli bolumunu musteri temsilcilerinin bulundugu
muster! iliskileri bolumu olusturmaktadtr.
Dis iliskilerin diger bir yam ise halk ve kamu ile iliskiler olarak
adlandtrtlabilir. Bu amacla birtaktm halkla iliskiler planlartntn gelistirilmesi,
uygulanmasi ve denetlenmesi gerekebilir"(13).

ldari lsler Bolumu
Reklam ajansmda olan her sey idari bolumu ilgilendirmektedir. Cunku reklam
ajanslan ticari kurluslardir ve amaclan para karsihgmda reklam hazirlamaktir.
Bundan dolayi da reklam ajansmm idari bolumu yaptlan reklamlann karsihgiru
almayi amaclar. Bunu da muhasebecileriyle ve idari bolumdeki diger
elemanlanyla yapmaktadtr.Aynca idari bolum, o ajans icinde gorev yapan
kisilerin iicretlerini duzenleyerek reklam ajansmm gelir ve giderlerini
hesaplamakla da sorumludur. Tum bunlann yamnda idari bolum ajansa almacak
kisileri de secmekle yukumludur.

13) a.g.e.,s.113-114
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"Reklam ajanst bagtmstz btr ticari kurulus olarak muhasebe ve
jinansman Jaaliyetleriyle, personelin ozluk islerini yuriitecek bolumlere
organizasyonunda yer vermek zorundadtr. Nitekim bir muhasebe veya finans,
hatta maliyet muhasebesi bolumu, ajanstn mali butcesinin duzenlenmesi,
kanuni defterlerin tutulmast, vergi ve borclartn odenmesi, musteri hesaplartntn
izlenmesi, nakit girts ve ctktskmntn ayarlanmast, artist ve personel ucretleriyle
tum odemelerin yaptlmast, vb. faaliyetleri duzenleyerek onemli bir fonksiyonu
gerceklestirecekiir.

Ore yandan reklam ajanst gibt 9ogu def a birbirinden farklt ve 90k
saytda hizmet satan bir kurulusta, yaptlan islerin maliyetlerini ongormek hatta
belirlemek oldukca guctur. Bu nedenle maliyet fiyatlartntn musteri ve
fonksiyonlara gore kayttlanni tutacak bir maliyet muhasebesi bolumumm
ajanstn cikarlan actstndan yararz buyuktur. Maliyet fiyatmtn belirlenmesinde
birkac hesaplama yontemi uygulanabilir, ancak standart maliyet sisteminin
miisterinin maliyetlerini belirlemede en gecerli yontem olacagt soylenebilir.
Personel bolumu ise ajans personelinin ozluk isleri yantnda, yeni
personelin secimi, yerlestirilmesi ve egitiminde gorev alacakttr.
Reklam ajanstntn yukartda saytlan fonksiyonlartna

ek olarak;

haberlesme, satts gelistirme, baskt ve ajanstn kendi reklamt, vb. fonksiyonlartni
gerceklestirecek bolumlere de ihtiyact olacakttr.
Haberlesme veya uygulamadaki gene/ adtyla trafik bolumu, ajansta
musteri adtna yurutulen islerin, sajha sajha ilerleme durumunu izler ve
denetler. Bu boliim muhasebe ve Jaturalama servisiyle olan yaktn iliskileri
yaninda musteri temsilcisinin de bir bilgi kaynagi olarak dikkati cekecektir.
Satts gelistirme bolumu, reklam ajanslannin satts gelistirme planlartm
kuran, satts gelistirmeye iliskin tedbirleri oneren ve bunlart ayrtnttlartyla
duzenleyip, programlayan bir bolumdur. Bu bolum, dagtttm actstndan da bir
ozel gorev yuklenmekle

birlikte tum yeni saus gelistirme tekniklerinden de

haberdar olmak zorundadtr.
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Baski bolumunde medyalar aractltgtyla iletilemeyen veya duyulamayan
tum reklam araclan uretilecektir. Boylece ajans katalog, brosur, zarf, kagu,

kupon bastmmdan satts geli§tirme ve satts yeri POP(Point of Purchase)
malzemelerinin belirlenmesine kadar cesitli turden reklam araclartyla,
reklamctltgtn daha etkin bir hale getirilmesinde rol oynayacakttr.
Reklam ajanslart zaman zaman kendilerini tanuma veya kendi
reklamlartnt yapma ihttyact hissederler. Bu amacla genellikfe buyuk reklam
ajanslan kendi reklamtnt yaparak hizmetlerini tanttacak bir bolum
olustururlar. Bu bolum yeni musteriler ve yeni islerin kazantlmastna buyuk

oranda yardtmct olacaktzr"(l4).

2.1.3 Reklam Ajansmda Organizasyon Yaprsi

Tum ticari kuruluslarda oldugu gibi, reklam ajanslanrun da organizasyon
yapismm duzenlenebilmesi icin, ajansm fonksiyonlanru gerceklestiren
personelin gorev dagihrm ile ast-ust iliskilerinin belirlenmesi gerekir.

"Faaliyetlerin gruplandtrtlarak bir organizasyon birimi haline
getirilmesi konusunu isleyen yazarlar, bolumlere aytrmadan bazt temel
ktstaslar belirlemislerdir. Bunlar; fonksiyonlara gore, uretilen mal veya
hizmete gore, bolge temeline gore, musteri temeline gore, zaman temeline gore
ve sayz temeline gore bolumlere ayirma ktstaslan olarak stralanabilir.
Hizmet ureten bir ticari kurulus olan reklam ajanslarmm organizasyonunda
da bu bolumlere ayirma krstaslanndan yararlarulacaktir.

14) a.g.e.,s.115s
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Ancak, faaliyetleri buyuk oranda kendine ozgi; ozellikler tastyan
reklam ajanslanntn organizasyon yaptlartnda bir genellemeye gitmek oldukca
giu; olacakttr. Nitekim bu ajanslardan bircogu yonetici ve sahiplerinin kisisel
dusunce ve davrantslartna gore orgutlenirler. Yine de uygulamada buyuk ve
orta captaki ajanslartn genellikle iki tur organizasyon yaptstndan birini veya
her ikisini birden tercih ettikleri gorulur. Bunlar grup sistemi ve fonksiyonel
bolumlere aynlmts sistem olarak iki baslik alttnda incelenebilir.

Grup Sisteminde metin yazarlari, ressam, arasttrmact, medya uzmanlart
musteri temsilcileriyle birlikte musterilere gore bolumlere ayrtlmts ve her
grupta fonksiyonlara gore ikinci bir bolumlendirme yaptlmtsttr. Her grup bir
grup baskant veya musteri temsilcisinin yonetimindedir. Boylece ajans her biri
kucuk bir reklam ajanst gibi caltsan gruplardan olusmustur.
Grup sisteminin bir dizi ortak sorun karststnda uzmanlasmayt
saglamak, musterilerle i/gili faaliyetlerin koordinasyonunu kolaylasurmak ve
bu alanda hie de onemsiz olmayan, musteriye itina ile hizmet etmek gibi
yararlarz vardtr. Bu gruptaki uzmanlar nadiren diger musterilerin veya
gruplartn isleri ile ilgilenecekler, dolaytstyla belirli bir miisterinin reklam
sorunlartni yeterince coziimieyebileceklerdtr. Sistemin sakmcalartna gelince
gruptaki uzmanlartn is yuklerinde bir dengesizlik olabilecektir.
Fonksiyonel Boliimlere Ayrtlmts Sistemde, belirli konuda uzmanlasmts

olan personel ayni bolumde toplanmisur. Omegtn tum metin yazarlan, ressam
ve produktorler yarauct bolumde, arasttrma uzmanlart arasttrma bolumunde,
musteri temsilcileri ise dis iliskiler bolumunde gorevlidirler. Modern bir
ajansta bu bolumlendirme yarattctltk, medya secimi, arasurma, dis iliskiler,
satts gelistirme, idari islet vb. temel fonksiyonlara dayandtgt gibi, her
fonksiyon yine kendi icinde ikinci ve iir;iincii dereceden gruplamaya tabi
tutulacaktzr "(15).,

15) a.g.e.,s.116-117
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Bu sekilde bolumlere ayirmanm yararlan; dogal, mantikh ve cok tecri.ibe
edilmis olusu, mesleki uzmanlasmaya olanak saglamasi ve faaliyetlerin isletme
icindeki yeri ve onemini daha kuvvetlendirmis olmasmdan dolayidir. Bu yolla
herhangibir ajansm organizasyonunda; uzman personel musteri temsilcilerine
degil kendi bolum yoneticilerine karsi sorumludur.

2.2 Reklam Ajansmm Mii~teriye Karsi Sorumlulugu

Reklam ajanslan en basta ajans icinde birbirlerine karsi saygih ve
hosgorulu olmahdirlar.Bir duzen icinde olmaya gayret etmelidirler. Kendi
aralannda yaptiklan i§ bolumune dikkat ederek bu yolda reklam
kampanyalanru hazirlamahdirlar. Ayru zamanda ajansm yoneticilerine her
turlu bilgiyi vermelidirler.
Butun bunlann yanmda bir reklam ajansi en basta reklam veren muesseseye
karsi sorumluluk tasimaktadir.Yani reklam verenlere karsi. Basanh bir reklam
ajansrnm onemle dikkat etmesi gereken nokta musterilerine karsi durust
olmaktir.Bu durustluk de zaten basanyi getirir. Aynca kendini reklam verene
veya reklam veren firmaya karsi acrk bir sekilde tarutmah ve bilgiler
vermelidir. Bu sorumluluklan, yani reklam ajanslanrun musterilerine karsi
sorumluluklanru

§U

noktalarda toplayabiliriz:
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"-J.vfiiJterininiirettigi mal veya hizmetin faydali ve saktncalt yanlartyla
piyasadaki rekabet durumunu arastumak,
-Bu mal veya hizmetin uyarlanabilecegi mevcut ve potansiyel pazarlan

belirtemek;
-Dagtttm kanallartyla satts ve bunlartn tsleyis yontemlerini bilmek.
-Mal veya hizmetin toptanct, perakendeci ve tuketiciye yararlannt iletmek
ve bu amacla en uygun medya hakkmda bilgi sahibi olmak,
-Kesin reklam plantnt belirlemek ve bu plant musteriye sunmak,
-Reklam plantnt yurutmek; reklami yazmak, duzenlemek ve resimlemek;
reklam icin yer ve zaman ayarlamak; medyalara iletmek; yaytnlan denetleyip,
onaylamak; on caltsma, medya ve hizmet giderlerini faturalaytp
muhasebelestirmek,
-Musterilerin satts ve reklam sorumlulartyla isbirligi yapmak"(l6).
Bu noktalar ajans yoneticilerinin ozellikle uzerinde durmalan gereken
gorevlerdir. Bunlann yam sira kimi reklam ajanslan, ambalaj dizayru,
arastirmalan,

sans elemanlanrun

sans

egitimi, mal teshir cahsmalan, halkla iliskiler

vb. hizmetleri de musterilerine sunarlar ve bunlardan da sorumlu olurlar. Tabi
tum bunlann basanh ve duzenli bicimde yapilabilmesi icin uzman bir kadroya
ihtiyac vardir.Personelin basansi ve cahsma gucu her zaman yapilan reklam
cahsmalanna olumlu olarak yansimaktadir.

l6)At1fBir,A; Mavi~,F. s.109-110
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III.BO LUM
I. KKTC'deki Reklam Ajanslarmdan Ornekler:
1.1 Genet Bakis

KKTC'de 90'lann yansmda olusum gosterdiginden bahsedebilecek dinamik
reklamcihk simdilerde yogunlukla kullarulmakta olan bir reklam anlayisirun
ogeleri olmus durumdadir.
Doksanlar boyunca gelisen KKTC reklamcihk potansiyeli,bu potansiyelden
firmalara dusen paylann dagilmunm da belirlenmesine potansiyel reklam
hacminin dagihmmdan iyi bir pay almak icin cesitli cabalann ortaya koyulmasi
rekabeti gerektirrnistir.
2000'li yillarda oldugumuz su yillarda ise,KKTC reklamcrhgi ve reklam
ajanslan gelisim gosterme durumundadir. Ajanslann cogalmasryla birlikte
KKTC reklamcihgi da buna paralel olarak buyume gostermektedir.
KKTC'de her konuda oldugu gibi reklamcihktaki gelismeler de 1974 Bans

Harekatmdan sonra olmustur. Ozgurlugune kavusan Kibns Turk Halla artik
ekonomide atihmlar yaprnakta ve ozel sektorun de gelismesi ile birlikte reklam
ve ilan olaylan onem kazanmaya baslamaktaydi.
Bu donemde daha cok gazetelerde reklama yer verilmekteydi. Gazetelere
bakildiginda mevlit ilanlan,ticari ilanlar.secim kurulu ilanlan ve muhtelif
duyurulara rastlanmaktaydi. Arna bunlar da yok denecek kadar azdi ve tek
gazete sayfasim bile dolduramaz durumdaydi,
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0 donemde gazetelere verilen ilanlar gunumuzde oldugu gibi bilgisayarlarda
hazirlanmis cagdas.cekici, gozahci degildi arna yine de reklarnda yer alan bir
veya birkac fotografla ilgi toplayabiliyordu. Cok daha eskilerde ise, " dikkat
dikkat, onemli duyuru ve kosunuz" gibi sade bashklarla duz yazi biciminde
hazirlanan reklarnlarm yerini zarnanla cizimli ve rnetinli reklarnlar alrrustrr. Bu
cizimli ve rnetinli reklarnlar geliserek gunumuze kadar gelmistir ve bu
donemde resirnli reklarn olarak devarn etrnektedir.
197 4 yilmda gazetelere verilen reklarnlar ya reklarnlan veren kisiler
tarafindan duzenlenirdi ya da gazeteciler yarduru ile sekillendirilirdi. Zaten
uzerinde durulacak fazla bir sey yoktu. Bu donemde reklarn ve ilanlar cok sade
bir dille yazilmaktaydi. Cunku reklamcihk diye bir rneslek yok sayihrdi ve
reklarnlar ve ilanlar gelisiguzel hazrrlarurdi.
KKTC'de ilk kurulan reklam sirketlerinden biri Er Reklamdir. Kemal Tune
adh unlu bir oyuncu tarafindan kurulan bu sirket, part-time cahsrnalan ile
ayakta durabiliyordu.

Ulkedeki ilk profesyonel reklam ajansi 'IsilReklam olarak gorulmektedir. I~11 ·
Reklarn kuruldugu gunden itibaren reklarn ve ilan konulannda yeni bir
yaklasim getirmistir. Etiket, kartvizit, gazete ilaru, tabela gibi her konuda
faaliyet bu kurulus reklamcihk meslegini Kibns'a tasmus bir reklarn ajansidir.
KKTC'nin reklamcihktaki tarihsel surecine baktigmuzda yillar icersinde
degisen ve gelisen dunya ile birlikte reklamcihk sektorunde de buyuk bir
hareketliligin yasandigi gozlemlenmektedir,
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Reklam sektoru simdilerde yaklasik 25 ajanstan ve ulke icersine yaym
yapan 30'a yakm radyo,televizyon ,gazete ve dergiye sahiptir.
KKTC'de mevcut reklam sektoru.agirhgiru reklam ajanslarmdan
olusturmakta olup 25 reklam ajansmm birlikte hareket edememelerinin
sorunlanm ve sikmtilanru yasamaktadir. KKTC'ye gore ajanslann sayismm
fazla olmasma ragmen.maddi reklam potansiyeli tum ajanslann normal
duzeyin cok altmdadir.

1.1.1 Dehan Reklam Ajansr

19 Arahk 1999 yilmda Lefkosa'da Bahire ve Murat Celiktas tarafindan
kurulan Dehan reklam ajansi, kuruldugu ilk yilda en cok gazete,radyo ve
televizyon reklamlan, ofset baski isleri faaliyet vermekteydi. Kuruldugu yil
ayru zamanda Reklavizyon, Soylem, Iloution ve Eyes gibi reklam ajanslan da
kurulup faaliyete baslanusti,
Dehan reklam ajansmm ilk yaptigi reklam isi, bir mevlit ilaru idi. Bu yd ise
ozellikle internet reklamlan hazirlayarak cahsmalanru surdurmektedir.
Dehan reklam hem buyuk hem de kucuk firmalarla cahsarak reklam islerini
basanyla surdurmeye cahsmaktadir. Reklam verenlerin c;ogu reklamverme
konusunda, iyi bir sonuca ulasabileceklerine inandiklan icin reklam veriyorlar.
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Kucuk bir kisrru ise, reklanun cok etkili olduguna inanmamaktadir ama yine
de aybaslannda halkm daha cok gazete aldiklan dusuncesi ile reklam
veriyorlar.
Dehan reklam ajansmm kuruldugu zamanki hedefi tabela atolyesi
kurabilmekti. Su an bu hedefine ulasrrustir. 10 yd icinde ise buyuk bir grafik
atolyesi kurmayi hedeflemektedir.
Dehan reklam ajansi, reklam ajanslanmn reklam verenlere karsi genis bilgi

verrneleri gerektigi inancmdadir. Oncelikle reklam veren ulasmak istedigi
kitleyi bilmelidir. Bu konuda bilgi vermelidirler. Rakip firmalan
kiskirtmayacak sekilde reklam tavsiye etmelidirler.
Reklam vermek isteyenler reklam ajanslannda grafiker, musteri temsilcisi
gibi tam kapasiteli reklam ajanslanm tercih ederek reklamlanm daha iyiye
ulastiracak ajanslan tercih etmelidirler. Aynca sececekleri reklam
ajanslanndaki kisiler pazarlama konusunda bilgi sahibiolmahdir. Urun
hakkmda bilgili olmahdir. Egitim de cok onemli ama bazen tecrube daha agir
basmaktadrr.
Medya seciminde cok titiz davranarak iliskilerini de iyi tutmaya cahsan
Dehan reklam ajansi, gazete olarak en cok Kibns gazetesini radyo olarak ise,
Kibns FM, Bayrak FM bir de musteri eger Magosa bolgesinden ise radyo
seciminde Dance Fm'i tercih etmektedir.
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Rad yo , televizyon ve gazete seciminde genelde musterinin secimini dikkate
alan Dehan reklam ajansi, kendi tecrubelerini de katarak musterilerine secim
yaparken yardimcr olmaktadir.
Dehan reklam ajansi, Reklamcilar Birligine uyedir. Arna bu birligin faydasi
olduguna inanmamaktadir, Toplantilardan haberdar edilmeme konusunda
huzursuzluk yasanmaktadir. Bir de daha 90k tabela konusunda karalar ahndigr
icin sorun yasanmaktadir,

1.1.2 Alton Reklam

Altun Reklam 1966 yilmda ilk olarak Tune Reklam olarak tiyatro sanatcisi
Kemal Tune tarafmdan Lefkosa'da kurulmustur.Bu ajans Ada'daki ilk reklam
ajansi idi. Tune Reklamm ilk yapngi reklam radyo reklarru idi. 0 zamanlann
Arastasi icinde kucuk bir ayakkabi dukkarunm reklarru idi.
Yaklasik bir yd sonra 1966 yilmn ortalannda Tune Reklam,Kemal Tunc'un
yakm arkadasi Zeka Alsancak ile ortak olmasi sonucunda Altun Reklam olarak
ad degistirmistir.
Kibns'ta o zaman gazete reklamlan bildiri gibi yapihyordu. "Gelin alm,
bitiyor,yani 91kt1, kacirmaym'' gibi kisa kisa kelimelerle gazete reklamlan
yapilmaktaydi.Altun Reklam bu i~i genisletmeye karar vererek yeni elemanlar
ahyor ve daha dikkat cekici gazete reklamlan hazirlamaya bashyor.
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0 donemde Altun Reklam sinemalarda da reklamlara yer veriyordu. Sinema
baslamadan perdeden kisa yazih metinler geciyor ve ticaretle ugrasanlann
reklamlan yapilarak mallan, urunleri ve hizmetleri tarunhyordu.
Daha sonraki yillarda ise 1~ik11 tabelalara el atan Altun Reklam, bu tur
reklamciliga da bashyor. Tabi o zamanlar renkli baski sistemi olmadigi icin

tabelalar renkli olmuyordu.Fakat, Kemal Tune; Ingiltere' den bu konuyla ilgili
kitaplar getirerek ipek baski teknigini yapmaya bashyor.
1970'lerin baslannda da televizyon reklamcihgma girisimler yaparak Guney
Kibns'taki televizyon kanalma "Dandiks" adli deterjanm reklam filmini
hazirhyor.Bu reklam filminin teknik isleri Beyrut'ta yapilyor ve donemin Rum
kanahnda aylarca gosteriliyor.
1974'ten sonra Turkiyeden de reklamlar alarak reklam islerini surduren
Altun Reklam, adadaki ilk reklam ajansi olusunu ve bunu surdurusunu
1970'lerin sonlannda I~Il Reklam ve ondan sonra da Er Reklamm kurulmastyla
kaybetmeye bashyor.
1990'lardan itibaren ekonomik krizin cikmasiyla Altun Reklamm reklam
cahsmalan yavashyor ve aym zamanda da azahyor.1995 yilma gelindiginde de
KKTC'nin ilk reklam ajansi olan Altun Reklam bu sektorden aynhr.
Kemal Tunc'a gore; KKTC halki reklam konusunda cok bilincsiz aym
zamanda da reklama ayn bir butce ayirrmyor. Cunku onlara gore reklam sadece
sans icin belli zamanlarda yani yilbasi ve bayram gibi zamanlarda yapilmahdrr.

43

Altun Reklamm sahibi Kemal Tune, Reklamcilar Birligi'nin hem kurucu
uyelerinden hem de fahri baskaru olarak bu birlikte de cahsmalarda
bulunmaktadir.
Altun Reklam yaklasik alti ytl once kapanmasma ragmen bugun hala reklam
cahsmalannda bulunuyor. Y akm cevresinin reklam isleriyle ilgilenerek bu
sektorden yine de pek kopmadigiru kanrtlamaktadir.
Bu reklamlan da genellikle radyolar icin hazirhyor ve medya seciminde daha
90k Kanal T, Gene TV, Kibns FM, First FM ve gazete olarak da Kibns
Gazetesini tercih ediyor. Tabi bunlan tercih etmesinin sebebi reklam
sektorunun en buyuk sorunlanndan biri olan maddi olanaksizhktir.Cunku diger
radyo ve televizyon kanallan rekabet ortammdan dolayi fiyatlan yuksek

tutmaktadir.

2.1 Reklam Ajanslari ve Sektdrel Sorunlari

Reklam Ajanslartnm C:oklugu

KKTC reklam sektoru yaklasik 25 reklam ajansmdan olusmaktadir. Sektorde
maddi potansiyelin darhgmdan dolayi parasal sikmnlar yasanmaktadir. Ajans
sayisuun gun gectikce artmasi, mevcut reklam potansiyelinde crtayi yukseltse
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de yine ayru nedenle paylasim anlammda marjinaliteyi dusurmustur. Buda
sektorun deyim yerinde ise "lat kanaat" gecinmesi anlamma gelmektedir.

Ajanslar Arast Rekabet

Varolan reklam payinm darhgr, ayru zamanda bu paydan parca koparmak
isteyen ajanslar arasmda rekabeti ortaya cikamusnr. Gorulmektedir ki serbest
rekabetin ilkelerinin yanhs cahsmasi, ulkemizin bir cok sektorde oldugu gibi
reklam sektorunde de

on plana

cikrmsttr. Bilimsel deyimle "hedef saha tacizi"

veya halk arasmda yayilmis soyleyisle "musteri calma" icersinde banndirdigi;
-fiyat kirma
-promosyon

-siyasi dengeleri kullanma
-gruplasma
gibi yapilar nedeniyle, hem ajanslar arasmdaki haksiz rekabeti koruklemis,
hem de piyasanm maddi potansiyeline zarar vermis ve zayiflatrrustir.
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Kalifiye Eleman Stkmttst

Sektorun maddi sikmtisi personele dusuk rnaas olarak direk:t olarak
yansimaktadir. Bu nedenledir ki; rekabetin de etkisi ile isleri yurutecek nitelikli
personel bulmak ve baglayrci maddi olanaklan soz konusu kalifiye elemaru
odemek hie mumkun degildir. Bu nedenle ilintili olarak suregen personel
tutamamanm ajansa zararlan dokunmak:ta, zaten "kit kanaat" kavranuni
kullandigmuz sektor ajanslan icin verimliligi crtanm altma dusurmektedir.

Gene/ Potansiyel Darltgt

KKTC'de genel olarak reklam verme kavrarmm benimsemis ve bu yondeki
yatmmlann masraf degil ihtiyac oldugu bilincini edinmis pek az kurulus
vardir. Bu acidan da reklam sektorunun reklam verenleri az sayidadir.Kk'I'C
halknun reklama inane ve yatmm dusunceleri yok denecek kadar azdir.

Komisyon Miktarmtn Du~ukliigii

Neredeyse yukandaki tum nedenlerin yarattigi etkenlerle maddi olarak
daralan sektor, komisyonla cahsan ajanslan, yine zor durumda birakmaktadrr.
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Ileri ulkelerde reklam ucretleri 90k yuksek tirajlara bagh olarak yuksek
fiyatlara pazarlanan reklamlardan ajanslar %40'lara varan komisyon miktan
ahrken,tilkemizde esas rakamm dusuk olmasma ragmen ustelik % 10-15
seviyelerinin uzerine cikrnaktadir. Maddi olarak sektore ve ajanslara srkmti

getiren bu unsur, ajanslann sorunlan arasmda yer almaktadir. Ozellikle
rekabete dayah olarak komisyon haricinde kazanc ekleme sansi olmamasi
sikmtilar arasmdadir.

Ajansstz Reklamctltk

KKTC'deki reklam ajanslanrun sektorel sorunlanndan sonuncusu da
sektorun 1990'larm ikinci yansmda dogan ve bugunlerin en buyuk sikmnsi
haline gelen sorunu ajanssiz reklamcthktir.
Ajanssiz reklamcihk; reklam ajanslan olmadiklan halde ajans gibi cahsan
radyo, televizyon, dergi ve gazetelerin ajanslann getirdigi reklamlar dismda
reklam almasidir.Ivv?' den bugune kadar gecen surede daha cok ozel radyo ve
televizyonlarda bu sorun yogunlukla var olmaktadir. Yine basta maddi
olanaksizliklar olmak uzere cesitli nedenlerden dolayi bu ajanssiz reklamcihk
olayi reklam sektorunde onemli bir sorun olarak reklam ajanslanrun karsisma
cikmaktadrr.
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KKTC 'nin 2000 ytlt reklam paylan

1 Ocak- 30 Ekim 2000 itiban ile KKTC'de yaymlanan gazetelerin reklam
paylan:

Klbns

%49

Kibnsh

%10

Avrupa

%4

Yeni Demokrat

%5

Yeni duzen

%4

Ortam

%4

Hallan Sesi

%12

Vatan

%3

Birlik

%7

Diger

%2

1 Ocak- 30 Ekim 2000 itiban ile KKTC'de yaym yapan yerel radyolann
reklam paylan:

First FM

%15

KibnsFM

%23
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Sim FM

%15

Es FM

%15

BayrakFM

%30

Diger

%2

1 Ocak- 30 Ekim 2000 itiban ile KKTC'de yaym yapan yerel televizyonlann
reklam paylan:

Gene TV

%26

Ktbns TV

%6

Kanal T

%26

BRT 1

%36

Akdeniz TV

%6

1 Ocak- 30 Ekim 2000 itiban ile KKTC'deki yerel basm ve yaym organlanrun
reklam paylan:

Gazete

%90

Rad yo

%4

Televizyon

%6
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Ktbrts Turk Reklamctlar Birligi

K.K. T. C reklamcrhgi ve rnevcut dururnun 1~1gmda Er Reklarn sahiplerinden
Biler Dernircioglu'nun girisimleri ile 1985 yilmda kenetlenen ve kisa adi REKBiR olan Kibns Tork Reklamcilar Birligi, reklam ajanslanru bit cati altinda

toplarnak ve sisternli bir yapi olusturmak rnisyonu tasimaktadir.

REK-BiR 'in Amaclart

Reklamcilar arasmda birlik.dayarusma ve isbirligi saglarnak,reklarnc1hga veya
reklamcihk alarunda cahsma kosullanna devletce yasal duzenlemeler
getirilrnesi icin cahsmak.yasa tasanlan hazirlamak ve gerekli devlet
organlanna sunmak.reklamcilara yasal haklar saglamak icin faaliyet
gosterrnek,reklarnctlann Kibns'taki rnesleki ve mesru haklanru korurnak ve
yilceltrnek,reklarnctlan K.ibns'ta ve Kibns dismda ternsil etrnek,irnkanlar
elverdikce Kibns' m rnuhtelif yerlerinde ve K.ibns dismda temsilcilikler acmak
veya ternsilci bulundurmak.birligin amaclan arasmda siyasetle ugrasrnak
yoktur.
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REK-BiR 'in Uyelik San/art

F aaliyet gosterdigi reklamcilik dalmda K.K. T. C sirurlan icinde tesekkullu
yeri olmak, K.K.T.C yasalanna gore K.K.T.C'de isletme sahibi olmaya yetkisi
olmak,normal isgunu saatleri icinde tamarmyla reklamcihk meslegi ile istigal
etmek,Resmi Kabz Memurlugu ve mukayitlik dairesi nezdinde kayitlt
olmak,genel olarak piyasaya i~ yapmaktir,

REK-BiR 'in Reklam Ajanst Tantmi

Radyo,televizyon,sinema,basm

yaym ve benzeri medya araclannda bir

mah,hizmeti kisi veya kurulusa para karsihgmda tarif ederek genis halk
kitlelerine duyurmak.isikh veya isrksiz her turlu tamtma levhasi yapmak,bir
maim hizmetin veya kurulusun genis halk kumelerine para karsihgmda
tamtilmasi icin grafik.cizim yapmak ve programlarnaktir.
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II. KKTC Reklam Aj anslarmm Celccege Y onelik Hedefleri

Dunya' daki tum cahsma alanlan teknolojinin gelismesiyle ve her gecen
saniye kisilerin de artmasiyla birlikte gelisim gosrermektedir.Bu gelisim
sayesinde daha yeni hedeflere kucak acan girisimciler yavas yavas hedeflerini
ve hayallerini gerceklestirmektedirler.
Tum bunlar dunyada bu sekilde suregelirken, tabi ki dar ekonomisi olan
ulkemizde de hemen hemen bu sekilde gelisim gostermeye cahsmaktadir.
KKTC reklamcihgina bakrldigmda goruluyor ki tum reklam ajanslan kendi
calisma alanlan icinde daha iyisini yapma hedefindedir.Ancak ulkemizdeki
reklamcilar arasmda tam anlamiyla bir dayamsma saglannus degildir.Bu,
reklam ajanslarmm gelisimleri ve hedeflerinin gerceklesimi acisindan onemli
bir etkendir.Cunku, dunyadaki gelismeleri birlikte takip edebilmek ve bu
gelismeleri de kendi ajanslan icinde uygulayabilmek icin reklam ajanslannm
ulkemizdeki "Kibns Turk Reklamcilar Birligi" catisi altmda anlasmalan
gerekmektedir.
KKTC' deki reklam ajanslarmm genel hedefleri su anda icinde bulunduklan
ekonomik krizden kurtulmak ve her gun yenilenen reklamcihk alanmdaki
teknik cihazlan ulkemize getirerek reklam sektorunu dunya standartlanna
sokabilmektir. Tum bunlar da maddiyata bagh oldugu icin, bircok reklam
ajansmm hedefi oncelikle bu donemi atlatmak ve sonra da yeni gelismelerden
reklam sektorunu haberdar etmektir.
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Genel hedeflerinin yanisira Altun Rek:lam ve Dehan Rek:lam Ajansirun
hedefleri birbiriyle aym degil. Soyle ki; Dehan Rek:lam Ajansi bu sektorde yeni
oldugu icin reklamciliga umutla bakiyor ve ajansiru on yil icinde KKTC'nin en
iyi ve gelismis reklam ajansi haline getirebilecegi inancmdadir En buyuk
hedefi ise, buyuk bir grafik atolyesi kurarak bu sektordeki yerini daha da
gelistirmektir,
Arna Altun Rek:lam, rek:lam sektorunden tam anlanuyla olmasa da aynlrrus
sayildigi icin ve ulkemiz acismdan bu rek:lam sektorunde pek fazla gelismeler
olamadigi icin reklamcihga umitle bakrmyor ve kendine hedefler belirlemiyor.
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Sonu~

Bir iletisim bicimi olan reklam, kisa ve oz olarak bir tarutim
isidir.Reklamm yuzyillardir varoldugu artik herkesce bilinmektedir. Her gun
televizyonlarda, radyolarda,gazetelerde,dergilerde

ve internet gibi bircok

iletisim araclannda reklamlarla karsilasmaktayiz.Bu da evrendeki tum reklam

alanlanmn ne kadar yogun ve duzenli cahstigmm bir gostergesidir.Iste bu
reklamlann hergun, her saat ve her saniye karsmuza cikmalanm saglayanlar da
suphesiz ki reklam ajanslandir.
Reklamlann bu denli yaygm olusunun ve insanlar tarafindan dikkat cekici
olusunun en onemli etkilerinden biri de reklamlann reklam ajanslan tarafindan
hazirlamyor olmasrdrr.Reklam ajanslan sayesinde insanlar reklamm dogal bir
ihtiyac oldugunu daha acik bir sekilde anlarruslardir.Aym zamanda da
reklamlar icin 90k buyuk butceler ayirmaya baslanuslardir.
Reklamcihgm ve reklam ajanslanrun hizh gelisimi tum dunyada oldugu gibi
Turkiye'de de yasanmaktadirAncak

ulkemiz reklam konusunda bu gelisimden

pek buyuk bir pay alamamaktadtr.KKTC'deki

dar ekonomi her alana yansidigi

gibi reklam sektorune de yansmus durumdadir.
Tum alanlarda oldugu gibi reklamcihk alarunda da birtakim sorunlar

yasanmaktadir. Ozellikle de ulkemizde bu daha yogun bir sekilde
gorulmektedir.Basta maddi sorunlar,rekabet ortarru ve uzman kisi yetersizligi
reklamciligm istenilen sekilde ulkemizde yapilamayismm nedenlerindendir.
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Bunun yanmda ajanssiz reklamcihk denilen rek:lam kavrammm da KKIC'de
yaygm olmasi rek:lam sektorunu etkilemektedir.
Ulkemizde bu sekilde varolmaya cahsan reklamcihk Turkiye' de de
birtakim sorunlar cercevesinde yapilmaktadir.Ancak Turkiye'de hergecen gun
gelisim gosteren reklamcihk alam.dunya capmdaki firmalann da etkisiyle daha
canli haldedir.Reklamcrhk alarundaki tum yenilik:leri yakmdan takip ederek
Turkiye'yi dunya standartlanna sokan reklarncilar.herhalde on yd icinde
dunyadaki rek:lam ajanslan ile ayru basan siralamasmda yer alabilecektir.
Reklamcihk oluyor murffayrr olmuyor.Kosullar ne olursa olsun hem
dunyada, hem Turkiye'de hem de Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde gelisim
gosterecek ve bu cahsma alarunm surmesini saglayacaktir.
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