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TELEViZYON REKLAM FiLMi YAPıMıNDA

MALiYETi ETKiLEYEN FAKTÖRLER

Yrd. Doç. Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR(*)

Heklarn sektörüoünen gözde araçlarından hiıris'i olao.televlzycn,
reklamı teşvik 'eden, ya1ygmla'Ştl'ran ve etkili kılan kitle iletişim araç
larından birisidiili". Tetevlzyonun günümüzde çoketkl]! bir kitle 'ileti
şim aracı olması, reklamı qörüntü üzerine kurulu endüstrtlerirt bir
parçası haline qetlrmlştlr. Televizyon reklam filmleri, diğer televlz
yon pırog:ramıla1rı g'ibi belli biıl' iZiley'i'c'i qrubu olan, belirlenmiş amaç
lara qöre hanrtanan. ibe/Ii yayın kuruluşlarında bellrl! saat ve kuşak

larda yayınlanan, belll süreleri olan, televizyon ve sinema teknikle
rlne ve d'iıline uygun olarak üretllmtşeserlerdtr. Reklam HImleri, çok
kısa bi'r zaman (60-45-30-20-15-10-5 saıni~e g'ibi) diliminde zenqln ve
etklleylci bir dünya :kiu1rma'k ve hemreklam aıja1nsını, hem yapım şir

ketini iyi temsil edecek hlr yapıyı oıluşturmak, hem die reklamvere
nin amaç'ladığı hedefi tüketiellere ulaştırmak zorundadır..

Dünyada her yıl yalklaşık 60-70.000 civarında reklam f'ilmi ger
çekleşttrtlrnektedtr (1). Sadece Tüt1kiye'de199'2 yılınıı::l'a 4500'e yarkın

("), Anadolu Üniv'ersiteis'i, Açıköğretim F'aı~ültesi.

(1) Armand Maıt>telard. (Çev: Fotoş Ersoy). Reklcımcılık, (lstunbul: llettştm Yayın

brı, ,1991). s. 79.
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relkılam filmi yapllımıştıırl(2). Televizyon ,reklamları son derecepahalı,

YOğ'UIIl, zorhı, özenl! ve yaraıtıcı biıl' çahemenm ürünüd!üır. H erhaıng i
blr reklam fNmi, Qok sayıda inısamn emeği, dNckalti" araştemast. fikri,
becerıst ve ıuımaınılığımb biıraıraya ge'lmesl sonlUlnd'agerçe1kılıeş'k. Bu
nuniçinde bütçe çolk önemlidiıI' ve fllmde kulıl'amlacak bütçeyi, tek
nıiık eikipmanı, ekiibi çdk etJkiın ve verlml) bi!r şekildiekulılaın1malk ge're·
k'ir. Ancak dünyanın her yerinde reklemverentervajenslar ve yapım

ş'i:riketl'eri', 'reklam Hlml o/apımı maliyetle'rinin arımasmdan şıikayet et
rnektedt r.Jer.

Rıekl'am film'i' yapımında maliyetleri aırtllranı nedenter kısaca şu

şe1kilde sl'ral'analbiHr (3).

-'Re,kl,amvel'eın'in ve ajansın fiki'r,lıe'rindekl stratejik fa:r'kıJı.lıklar,

--Doğru yapım şirlketl'e'rinln seçllmemesi,

-Ekip masraflıarıımn fa~lailığl,

-Ajanslaırda ajens yaıpllmeıısımn olmaması, ya da film yapımı

ile Hg'ilenen. k,iışileriın yetersiz ve bilıgi's'iz oluşılaın,

-Çelkim günleı!"!nlin aşırıhğı,

- Gereksiz kameıra, haıreketlerl,

-Pahaılı öz'Sllefe'ktl'er,

-<Doğm yapan tekniğin'in seçtlememest (film ya da vldeo),

-Ayırmtılı setler ve d'ekOlrl'a/r,

~Ajaınsın sıeyaihat masratlan.
-Ge'rek'siz yıldız yönetmenlerin ve owlııc'Uhıırın'kuHan.llml,

-Mazeretsiz 60 saıniye uya1r,Iamalan,

-Raik'lp teikllfle,rin olmemesı ya da aılıınmaması ve d'lkikats'izce
yapılan. muhaas'ehe lşl1emılerl.

Reklamfi,lmi yapımrnda mıaHyetle1rin planiarımasi ve kOln:l:lroled'i·
lebilmesi için, bü1ıçeyi'etlkıiileyen faktöırle,rlnı yapıma katıılan tüm kişi

Je'l' tarafmdan blltrımes!' ge,rekiır. Bunılaır;

(2) Bu roıkom TRT Reklam Da,lıresll Başkanlığı'mn 1993 yılı Hltmeitlıç'l' Raporlarından

derl,enere,k eılde edHmlştl'r. Bu nalkalma özel teleV!izyonlo'rdo yavınl'anon reklam
fıımle~i :ve goo'W ihatloır dahil değildir.

(3) Maıttela'rd. s. 79; Willliam M. Clagge'tt. "Reducıng Produotlon Costs", Advertlslng
Age, 16 Şuıbcıt 1987, s.188; Slınan Bozok, ReklamFilmi Yapımında Maliyetler
ve Kontrolü, Eslk'Jlşehlır: Ana'. OnJ" EğItıfom Tek. Yok. Yayını; 1989)" 's. 1:'
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1· Doğal ya da Kurma Mekanlar: Herreklem filmi, doğa.1 (dış

mekan) ve kurma mekanlarda (stüdyoda die'~or). çeknlr. Doğal me
kan, doğada hazrr olan mekenlardır. ~urmaımekanıla'r Ise, dlOğ'ada

var olan mekanlanrr srtüdıyoda yenıden i~lJIrulıma'slyll'al g'erçekleştlırllJ.r.

Televizyon reklsm yapırnlaemda meken kuHanmaının başlıcaamacı,

izleyicilere sıunul'acakmesaj'a lıl:iş:kin'bır atmoefer yarafmaktrr. Yap"
ma m~kanlargıenell'ilkıle sonsuz mekan, gerçeğe uygun mekan ve
gerçek dışı mekanlar olarak üçe ayırıhr. Sonsuz me1kıan,geneU'lkle

düz, yahn ve gri bir fondan oluşıır. Heırhang:1 bir düşüneeye hızmet

etmez.· Rek,l'am y.aplmla,rında genelHkle Urünl'e'rinambalaj ve paket
lerln yaıkınçekimlerıiinlrn g'erçekle'ştlr'llmesl ıçın ku.JIamlır. Gerçeğe

uygun mekan, Izleyi'clde elksi'kllikya dıa fa'zlalıık dıuygusunu uyandrr
mayacak n'lteılilkte hazırlaınımaılııd'ı:r. Gerçek dış. mekan' Ise bır dıuy

guyuanlatmaik Iıçin kurıamlan biçim ve dokıunun dlüzenl,enmes'l ya da
gerçeğin Isteyerekbo~ulmasııy:l'a' eldie edıillir. Televizyon reklemlerırı..
da dramatl1k blr e1lkl sağlamak amacıyla değ'l'şlk mekanl'a,rd'a çelkılleri

fiılml'e,r ayını anda gÖSrlieırilmektedıl'r.

Bütçe yapıııırken bu dioğaJ ya' da kıUirmame'kaınıl'arın hang'lsinln
daha ekıonomiık (ucuz) olduğu tartışmaya, a,çılk bır ~onıudıur; Bu yapı

lacak lşlın n:litelliklıerine g:ö,re die ~aırklıl'ılk glöstel"lır.

Mekanlat çeklrnde ku.llanıl'ac'aik te1kın:l'k ola-na1kılaıra' bağh oılarak

bellrlenmelldtr. Yapımcı çekırnde kunanmayı düşündüğü mekanıbılee

bile, onu fotoğraf mektnasıve amarttk bır video kameırası· Ile görün
tülemelldiir ve mekene aşağıdaıkı Ikıo'J1ıtırollls,tes'lni' çeik etmek üzere
bir araştuma gez'i'sl yaomalrdır (4).

-Mekanı çeklm lçi'n, uyıgun mu? Değilse uıyg:un hele getirmek
lçln ne yapllabiHır?

-ıM~kam kullıanmak, ıçın ltın alınabUec'Slk mil? Kimden, ne za
man, nekadar? Kaç paraye?

-Doğaıl ışık kuUanılaca1k mı? ~ullaml,acaklse, glüıne"J'n çeklme
uyguı" ola,cağı zamarı hangi s'a,attir? Gölgel'e1r yaınısıtı,cı yıfda yapay
ışıık gerıektll"ece1k mi? Kamera, uygun çekim açıaından, dlrekt güneşe

ba,kmaıksızın çsktm yapabilecek ml? Yapay IŞıık kullamlacaı/(s'a,- me
kandayeterll alil: yapı ver mıdır? Bunları kım kuU.anaca1k? Hangi ()b.

(4) Nacl Güçhaın. Sıstem Yakla,ımı Ile Televizyon Eöltlm Programı Yapımı,

\(Es'koi'şehlr: Ana. Onh AÖIi ~aıymı. 1988), is. 61·62.
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jektlfler kullerulacak? Sesıli çeklme uygun mu? (SesH çekilecekse)
Elektrik mi' yoksa [erıeratör mü kuHamlacark? Çekim ekibi mekanda
yemek yiyebtlecek mi?

Örneğin senaryoda, biır bar çeklrrrl g'örünüyoırsa, ucuz bir bar
bulupblrkaç günlçin o barı kiralamak. studyoda bir bar kurup onu
dioınatıp seti oluşturmaktarr ucuzdcr ve o dekor daha gerçek görünür.
Bununla beraber o mekanda çekim ekibinin oyunculara ve ekipman
[ara yeterli çaılışmaaılanı bulmakta zorluk çekebtllr. Diğer yandan
sıHirliyo kullanımının. avantajı da, tüm Ollanaklann (soyunma odası,

dfe, makyaj) stüdiYOn'un hemen yenıbaşında bulunmaısından kaynak
Iarırnaktadır. Stüdiyo kiıralanı,rıken ya srl:üdryo ekipmanı ve ekibi ile
kiralallılır ya da yalnızca dört duvar olarak.

Stüdyo dışı çekimler yapıldığı zaman maliyetlere ulaşım hizmet
leri de eklerılr. Bu da çekim günılerinin sayısı ve ekibin fazlıalığı ile
biranda yapım giderlerini aırtırabilir.

Doğal mekanın dezavantajlart {S):

-Doğal bir mekanda, çalıış'I,l'ken, fazla zarar vermemek lçln çok
di~ka1ıli olmak gerekir.

-D~ğal mekanda, aydınlatma zor yapılır ve etkili değildi,r.

- HIm ekipmanı ve ekibi, doğal mekanı daraltır.

~Mekan dar olduğu için kamecantn konumları smırltdır.

'- Ekibin ve eklprnarun oraya taşınması ek bir masrafı qerektlrir.
Kurma mekanm avantajlart:

-Tamamen yönetmenin istediği biçimde plarılanır, kurulur,

-Ekibin hareket serbestllğl vardır.

..ci GÖrüntü yönetmem lşı1klaındıırma özgürWği.inü yaşar.

-Çalışma koşulları (yeme, içme, ısmma, havalandırma) doğal

rnekanlara göre daha iyidiır .

..:... Güç kaynağı tükenmez.

Reklam filmi yapımında mallyetierln yükselrnesjne etik i eden
faktörlerden bazılan da; set düzenlemesi ve onun yapımı, elernan

(5} Edwcırd Dmvtrvke, (Ce: Ülkü Uzun). Sinemada Yönetmenlik, (istıonbu,!: Afa
y.ayını. 1984). '8.51-52.
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gidierleri, dekoır ıçin'çeşitli a'ks'esıua'rlarıın kiralanma'sı ,ürÜinleri'o özel
ambalajları (çekimiıçin özel olarek hazıırtamr. Çü1n1kıü bel" üırün paketi
görsıel olerek çeşitli ye.r,leriınıd:en y.a e'zj'J~t'i'r ya da buruşuk vıs ...) özel
efektler, kostümler ve peruklar.

2· Aksesuarlar (Props): TetevizYOln reıkılam yaprmlerırıda önemit
öğıelerden birisi de alkse'suaırl·aırd!ı'r. AJkse'suarla'r, meikamn içlınde yer
alan, filmdieaın;latlllma1k lstenen rnesaj« destekleyen, tamamllayan yar
dımcı malzemelerdir. AJksesıua,r:I'ar reklam yapımmde genelırkle ıki

amaç için kellemürlar.

""""FHmıde araç olaira1k işlevsel biıl" role sahlp-olurlar.

-Simgesel anlatımı deste'klerlıer.

3· Oyuncular (Casting): TÜim yaptmlerde olduğu gibi, televtzvon
reklam yapunlarmda da" kemeranın önündeki nesnelerin en önemlı

lerinden biri olan oyuncuönemle lrıcelerrmesl gereken Mr 'konudur.
Görüntü,nün canlıöğes'l ve filmin temell oları oyuncu; görünüşlÜ,

daıvranıŞ i , oyuınu, s'esiyıle glörü1n'llüde bellrl! biıl" amacı ge:rçe1kl1eştlrtir.

Oyunounun başlıca görevi, seneryoda yer alan ki'şJIIerı Izlıeytc'lye' bü
tün özelljkler! ve en kıüçülk aynnıtlıl'aırı lle vermek, bu kişlle'rlnger

çekl'iğlnl iz·leyicl,",in benimseyec'eğ'l şekillde caın.l'aınd'lırma1ktır.

Reklam nlmlerind'e' dilkkat,' ,genelli'ki'e oyuncular üzerinda topla
nır.Bir de, lletilecek rneea]. oyuncunun kendı konuşmasry!a vertltrse,
o filme ilişkin dıiıkkat daha çok artar. Yalkın çeklrnde ıyı' görüntü
veren oyuncu her zamaınıdi'l(lkat çelkici ve etlki'lidir. ," c, ,

GeneiHikle, oylUncıuya seVlımII, sevecen. çekici, saygı yada, ha'Y
'ranlıık uyaodmcr nite'l'iıkl'e'r verllmeltdtr, Çüinkü, reklam yap ıımılannda
t'Ü~etioinin oyuncuyle özdeşleşmeelotn sağlanmasına çalışllcmalıdır.IBu

başanlı oldluğu zamarı. ,-tüketl'cI melı ya da hizmeti, oyuncu ne özdeş
leştlğllç'lın alacak yada ı~uılılanacaktır. Ayırıca ovuncunon yaşı" flz'ikl
g'örünümü, tophensal konumu, diğer insanla'rlta olan i1ış'kUertl,gleç

mlşl, diğe'r lnsenlann bu kiş'lye d'aıvranma,bl'çlml, reklamıyaıpılan

mal ya da hizmete \uygunluğü,' reklem flılın)ininı, oyuncu açısındaın ba
şarısını e'tikiıleyen unsurl:ar aıraısıırid'adlır.

Reklam yapımlanneda, genelllıkile kadın oyuncular. erkek ve ço
cuk oyunoulla,ra, ınaza'ran daha çok 'kull'anıılmaıktadı,r. R'eklamla,rdaka
dm, çalışan, ev kadım ve cinsel oi'r verlrk olaırak görünmekted!lr.
Heklıamla,ra çıkan kadıınıla'r 'genç, güzel, çelklel, d:oğaL,vebaıkımlı

olmalıdırlar.
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· Rıeklamılaırda kadın oyunoulaırın 'kullanma öıelllğiniın bu yönü de,
ailenl,n satın alma Işlerinin % SO'llnl denetseyeri veya elıinde tutan
kadın oldıuğıi.ı ıçindir (6)•.

Reklamlarda kadın oyuncuların kullanma özelllğlnln bir yönü de,
aja-nslarından da oyuncularla çalişırlar. Arıcek bir menkenın, televiz
yon reıklamlarındabaş,a'rısağlayabllme's'i ıçin, çekıcl,güzel, caın.fan

dıraca-ğı tlıpe uyg'U'n nltellklerlnln.yernsıra oyuncu g'üc'Üınün de bulun
ması gerekir. Manıken doğalve' Inandıncı oldıuğu zaman reklam ya
pımlaırıımn başan oranı artar.

Bazı reklam .:filıinle:rl yapımınd'a,oyıüncu seçimi, daha senaryo
aşamasında beHırlen.J:r. Ünl-ü bir kişi,. seneryonen ana öğes'i olur ve
onun için senaryo yazı-Ia'b'iliır. Ome'ğin Pepst Cola için Madorma vb.
Oyuncu seçlmlqenelltkle serbest çalışaınyapımevlerl tarafından ya
pılabillr ancak bazı büyük reklarn ajansıarının sürekli blir oyuncu yö
netmeni oıaıbilıir. Y'Ö'netm en, ajansm yaratıcları He fllmde 'karakter
lertn özelltklertnt çl1ka,rttıiktaın sonra cast yönetmenln! arer ve' ona
bi,lıgl ve:riır. Ürün, çekim tarihleri, Ikaıre1kıterlıerin sayısr, nasıl bır tip
oldukla,rı, yaş,sııını,f,görüınüş.,özelblr tabm hüınerlerin ıstentp lsterı

riı-ediğıi veödenecek ücret bellrtlllr. Bunden sonra yönetmen east
yönetmenine bir senaryo ıgönderir. Cast yönetmeni de yapım şılırketine

lstedlklerl ovuncu tıpı ha,kıkında alternatif ya basılı katalog ya dıa

viideo band gônderlr. Bu adaylar her tıp için 6-10 arasında olmalıdır.

'Yönetmeındahasıonra bu kataloqlardarı s-eçtiği· oyuncuları reklam
verenin de onayını alarak, çeklrndenönce kameranınkarşısında bazı
provaçeklrnler yapar.

... Reklam oyunouluğununbir yönü de, ömrünün çoık kıeaolmaer

dir. R'eıklam'yaprmlanndaher zamsn yeni oyunculara ihtiyaç verdır.

Ouın1kü taornariblr oyunou, değişılik mal ya da hizmetlerin reklamı

ıçın te,leVlzyon reklamlermda g,örünıüyıorsa, mesajların kanşenasme

neden olabllfr ,ve.bu dıa reklarru yapılaın. mal ya daı hızmet adına

eksl bi,r puan dernekttr.

Reklamfi'lmlerınde oyınayanüınlüklşiler bütçeye ağıır yük geti
rirler. Ancak reklam filmi bütçesl Içinde günlük olaraık düşük ücret
alan oyuncular dıa vardı-r. Bunl-arın gıderlerıl yaıpımiçlnde küçük bır

yer tutar. Fakat bu oyunculara öıeHiğl olan (örneğıin 17. yy.) kostüm
lel'ıi ve aksesuarlarla giydkilmeik Istenlrse, maliyetler birden fırlar.

(6) "Reklamda Kadın Oa-eıl", Mesai Dergisi, S. 10, Ooaık 1982, S. 16.
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· ,4· Müzik: Müzilk de maliyeti etkileyen çok önemlıi ve değışken

bk faktördqr, Genelliikle halkın kullammmdakl anonim rnüzlkler! kul
lanmaık pek mesraflı olmaz. Çünlkü telif halkıkı ödenmez. Ancıaik yapı

lacak reklam fiılminıde cı1ngllisteniyorsaı , çalışma yöntemi ve mall
yette değ'işrme'ktedlr. Öncel'lıkle cııngıl yapılma'sı ıçın bır müzik ya
prmcrsma ihtiyaç vardır, Çekimden önce dıe bu cıngl'lın bestelenmest,
kaydedlimesl ve rekılıa:mve'reneonaylatılması gerekıme'ktediır. Çünkü
yönetmenin filmini müziğe göre ,çeıkme'slglerelkebIHr. Ayrıcereklam

filminde " t e'Hf"l'i müzik kıuHaınımaık gerektiğinden müzik kütüphane
!'erı1ndenalınan müzikleır kuUaınılmaktaıd'llr. Bunlaır da maıliyetl, etkl'/e
mektedlr.

5- Çekim Oranı: Çe,kılm oranı, sahnelertrı ile, çe1kıimlerinrin senaryo
dıa ne kadar öınıgörü,ldlüğıü bellrtlllr. Bu her bir çekimin kaç kez tek·
raırl'anaca,ğıına kaırşıllık geliır. Örneğin 10-1 O'ram her çeklrrün on kez
yapl,lacağım be./'i:rtiır. Bunlardaın. biırti 'alınııl" ve Ire1klamıın J<ıürgU'sunda'

kullanılır. Her alanda olduğu ıgiibi reklam filmı! yapımında da
"Zaman paradır" kavramı her alana uygulamr. Faıkat fllmde
ekip, eklprnan ve gerek LLL olan şeyler, rneken ktraaı, stüdyo klrası,

ovurıculara para ödendiğllınden. oyuncu yan!lı,ş'la'rından ve değıışik ne
denlerden dolayı bozulabllf). Bu nedenle, hataları daha aza indirmek
Içln, ~i1mde çekim oranları yüksıeık çalışılmalıdır. Bu "ftlm" kulla
nıldığı zaman böyledtr. Video çalışıldığı zaman bütçe biraz daha ra
hatlayab111rr.ÇÜlnlkü video bant filme, g'öre çok ucuzdur ve band sUI
nip tekrar telkıra,I' defalarca kullaımlabUlr.

6. Sahnelerin/Çekimlerin Sayısı: Her yen'iıçelklm1in hazırlanması;

kamera yerinin, ışıığm değıiştil"ı.!ımesl" prova vb. ya1kla'şıik blr saat tutar.
Her sahnenın değişırhesli, daha, uzun zaman alıır. ÇÜınl~ü, ışıık değlşe~

cek, kostüm değişec'ek, te'~nik elJ<ilpmamn yerl' vs. değ,ışecek, pro
velar yapılacak g'ibl.

7· Optik ve Elektronik Işlemler: Fllmdekıuıfltanı'lacak bk çok,
erime Idtssolvel, wlpe lsllmel gibll gö'rüntüsel geçiş efektlerl, yazı

lar, loqoler, arrlmasvonler, gıra,fi1k!ler ya film laboretevartannda ya, da
video kıurg1u "'ıe yapıl«, Bunlaırını mallyetlerl de çok yÜikıs'elktlr.

8· Özel Teknik Ekipman: Karma'şılk [kaydıırma çekünler. vlnç
(craıne) çeiklmıl'erl,sıu altı çe!J<iimılell'i', he/llkopterden haıva çeiklmlerl,
hareket hallrıdskl aracm lçtnde "ısteadlcam"çekimle'ri" öze,1 ışrklar,

elsmaklnelan vb. ma,Nyetl artırarı dığer unsurlaN:lıır.
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9~Aydtnlatma: Rektam filmiinde aydl,"I'atmamn amacı ve işiIev
I'e:r:l şu şekilde sı,ra\laın.abilir (n:

-Nesneıl'eırin biçi'mi ve bo~utl1uınu ortaya çllJ<la:rmaik,

-Kameranın çalışabiieceği yeterli ışı:k sevtyeslrü sağlamak ve
renklerı bozrnayacak tşrğı elde etmek,

-Atmosfeır ya'r,a'tımaik ve zaman beltrımek,

- Gorüıntüde esretlk öğ'eleri benrlemek,

-IBkrandakl önemlı öğe,leıre dilkikat!i' yoğunlaştırmaık ve yönl'en-
dlrmek. .

-Görünrüde derinlilk o,llUışrtıumı.a'k,

-Görüntüye diU'ygıu's,allılI1k katmak.

-Ç'evreyi tamtma veenlamlenderne,

-,jlııiş!kileri diüzenleme,

-Görs'el sürekliliği sağılama.

Aydınılatma da ma.Jiyetleria:rttı1ran çokönernlt blr öğedlfr. Çe
kim yapılıriken bazıgece çeklmlerlnin gece yapılmasi gerekmez. Iç
mekanlar perdeierle 'kapa1tl·ldl'k1:an sonra g'eleneks,el biçimde bir ay
dmıatma yapılır. Bazı iç mekanlardakarnera oibjektifinlin diyaframını

krsarak objektlftençeçeo (şıık azalır ve gOn ışı'ğı g,riveya gece g'ibi
görÜnür. Gece yapılan çekimler. fazla mesaI ü'Clretl ödenmesi ge'rek..
tiği lçln pahalıdır.

10- Grafik/Animasyon: Grafilk, reklam yepırnlarmda mesajın kısa

ve çabuk algrlanır b'içimde sıUnlUmuında kullanılan araçtır, Amacına
uygun olarak düzenl!'eneıngraifi1k!-e'r, te ievi'zyon, reıklam yapımlarında

mesajın dahaiyI aolaşrlmasma yardımcı olmaktadır.

Televlzyon reiklamla1rınd'a1kii 91rafiık malzemeler şu amaçlarıla kul
lanı:lmaktad 1,1'.

-Mesajın açıık ve dioğ'rua'ktarımı,

-ılşaret, reksm ve forımlÜllerl gÖ'rsel olarak lletikneslnde yar-
dırncı olmak,

(7) ıHer.be'~t Zettl, Televlslon Productlon Handbook, Second iEdiıtibn, (ColoifomiCl:
IWmds Worth PubÜshing, 1968), ıS. 162~163: GeroldMille'rlSon,' The Technlque
ofllghtlng. Seconıd Edi,tfon,(Scotlaınd: FocalrPrels:s,1982ı. 's.74~8'1: Alon
Mlurt~el, Televlslon, Productlon, Second .Ediltion. (New Y'ork: McGrowHill· 800'1<
ICompony, 11983), '8.111.
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-Reklam Hlminıln en son sıahıneslnde, reklamı yapılan mal ya
da hizmete ilişkin smblem, marka ve sılıoıgam verrnek. böylece izle
ylcinin filmlin I'çerlğini deığeırlend'irebiılmesılıni ve kolay algılamasını

sağlamaktıır.

Televizyon reklam yapenlarmdakt glra,fi1k matzerneler 3/4 oranına

gör'e yapılmalı, ckurımaya elıveriş.1i oılma'" ve renıkl'i Ollarak düzen
lenmelidk (8).

Televlzyon re1klamlanndag,rafiık rneizemeler tlettlen mesajı açık

lama amacıyla kiulılamlJ.rken çeşitl'i b!lçlmlerde,dıÜz'enlemektedlr. Bun
lar;

-Şema., diya.g'raım ve ç'izeıl,ıgeleır,

- Yazı ve rekamlar,

- Harita ve dıuıraığan resimler,

-Kari'katürler,

- Posterler.

-Elıektronik grafikler. (2 ve 3 boyutlu ve hareketll olaraik
yapılablhnektedlrl

11- Özel Efektler: Bu özel efektler iki tÜırl'Üd!ür. Blrlnclel sanat
yönetmentnln hazı rlayacağ i materyallerrolablltr. Bunlar patllayan bina
modelıleri,dıuıblö,r çaılışmalan, zıplayar» Iısıkem.leıl'er,dağıın içinden pat
layaıraJk çrksn otomobıl, vs. gibi,. Iklncl's'i isekurgu sırasmdayapılan
özel efektlerdir. Örneğin uçan adam, rerrldenen ürünleır, vb.

12- Makyaj: Makyaj, reklam fillımılerinde 1"01 alan oyunculara uy
guın görıi.lnü'ş'leır sağlıamak amacivla yaıpl,lıan çalışmaler olerakbtlm
mektedlr. Ma1kyaj g'enel/iiıkle şu amaçler lçl!n' 'kullanılıır;

-Makyaj fiıImıde fol alan oyuncunun iyi goÖrünrlıü vermeslnl sağ

lamak için yapılır. Çün'kiü reklam Tllmlertnde diıkkat ıiyi görüntü
veren oyuncu üzerende toplanrnektadır.

Sonuç olarak, reklam filmll yapımında mahyetlerlo 'kontrol edi
lebllrnest ve yapım süreci içinde yapımmlyi planlanmasıiçin bütçeyi
etkileyen bu faktörlerln reklamveren ve reklam ajanslannde film
sürecinde çalışan kişiler tarafından bUiınmesi gel"eıkir.

(8) Levend Kılıç, Televizyon EğitimProgramlarında Yapım· Yöne'tlm, (Eıskışehır:

Ana. OnL AÖF Yayımı 1987), is. 37-42.
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