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GİRİŞ 

Bir reklam hedef kitle üzerinde amaçladıgı etkiyi yarat

mak zorundadır. Reklam kısıtlı bir zaman dilimi içinde ya da 

sınırlı bir mek~nda pekçok mesajı göndermeye çalışır. Böyle 

bir çaba ıçınde sözetiklerden mlizi~e, slogandan foto~rafa 

kadar bütün öt;elerin l.:;i.iyük bir özen ve dj_}ı:katle tasarlanmı.:,;; 

olması serekmektedir. 

leri, ses sanatçıları, s~orcular, ~olitikacılar, sniker ve 

sunucular gibi ünlü kişilerden yararlanılmaktadır. Televizyon-

da, radyoda, basında yer alan raklanları inceledi~imizde bun-

ların ço~unda ünl0 kişilerin kullanıldıSını sörürüz. 

nazı ba~şarılı re!:clan; kc::.m )an~n:üarEıd.a ünlü kişiler kulla-

nılmıQtır. oysa sadece ünlü ki~ileri klıllanmak, başarının ne-

deni olamaz. Başarı, belirlenen strateji ve uygulanı~ biçimi-

ne ba:~lıdır. yanlış bir strateji li-

zerine kurulmuş ve kötü uygula:ımı:;; bi:.c· rek1aınJ.n 1J8 :arılı olrrıa-
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A 

sı im~~:usı;-dır. 

''eklo.ır;lu::'cla :.i.nlli kü;i kull::nrı:cı~-: hedef kitlenin di:çkatini 

~:e:~::,e.:Je, iJ.r~i U,/andıruı.:>·:u, i:'.tel( ·.·:~rcıtın::vJe. ~.·ardF'ıcı bir u·ısur 

o~_abilece ı ~-:ibi, ;J<::._c.'DL:J.cı c~~üı.::uLcı.rd'J :n re~·:laı:ıcılnra ko-

?u çalışma,nn arı:acı, r~ıürkillje 'J.eki reklanılaı'da kullanılan 

tinlli ki0ilerin araştırılmasıdır. Bu amaçla yaoılan çalışmada 

ünlüleri reklamlarında kullanan tirlin ve hizmet grupiliarı ile 

reklamlarda yer alan ünlüler incelenmiştir. 

çalışmanın birinci b~ltimlinde, reklam ve ünlü kavramları 

ayrıntılı bir şekilde tanırnlanarak, reklamlarda kullanılan 

tinlli kişiler sınıflandırılmıştır. 

İkinci b~lümde, reklamlarda kullanılan ünlüler medyalara 

gore incelenmiştir. Unlülerin rol aldıgı reklamlar bütün med

valarda g~rülmektedir. Ancak bu çalışmanın ikinci b~lü~ünde 

linlülerin çogunlukla g~rlildti~ti, televizyon, radyo ve basın 

medyaları tarihleri arasında incelen-

miştir. Ayrıca, reklamlarda ünlü kişilenin kullanılmasında-

J\.c. ye:;.rarlar ve dikkat edilr:esi cereken noktalar da bu böl Ü:Tı-

de açıklanmıştır. 

~tçüncü b~lümde ise, Türkiye'deki reklamlarda kullanılan 

ünl~J.ler 'Ie bı.J. ü~üüleri re~:lc-J.!tılarda kullanan ürün ve hizmet 

gru~ları incelenmiştir. 



I - TllmL KAVRAMLAR 

A. REKLAM 

Reklam bir işin, bir malın veya bir hizmetin para karşı

lığında, e-r:;rıel yayın araçlarır.da, tarif edilerek geniş halk 

kitlelerine duyurulmasıdır(l). 

Tanımdan da ortaya c;ıkarılacağı gibi reklamın bazı özel

likleri bulunmaktadır. Bur:lar: 

- Bedelinin ödenmesi 

- Kitlesel mesaj taşıması 

- Tanıtılan mal veya hizmetin açık olması 

- Reklam vererıin belli olması 

Reklam piyasaya yeni firmalarır., yeni ürünlerin girmesi

ne ve tanıtılmasına yardımcı olur. Bu piyasada fiyatlarır:. bel

li oranda kontrol altında satılınasını sağlar(2). 

(1) Yüksel Ü:::1sal, Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri 
(!st&~bul: Eaşkent Ofset, 1984), s.l2. 

(2) Haluk Kay:nar, "Reklam Nedir?" Admar Reklam Ajansı 
(!star:hul: Adınar Reklam Ajansı, 1q33), s. 3. 
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Temel amacı firma 1-::a:rını en üst düzeye çıkarmak olan rek

lam, duyuruculuk ve ikna etme özellikleriyle malın veya hizme

tin içeri('tini ve özelliklerini, üretim biçimir1i, kullanıldığı 

yerleri, geçmişteki duru~u ve fiyatı konularında bilgi vererek 
üretim konusur~da açıklamalar yaparak esas amacı olan işletme-

nin üretim potansiyelini arttırma hedefini gerçekleştirebilir()). 

Bu genel amacından yola çıkarak, özel amaçlarını da şöyle 
sıralayabiliriz('+): 

- Kişisel satış programını desteklemek 

- Satıcıların ulaşamadı~ı kişilere ulaşmak 

- Aracılarla ilişkileri geliştirrnek 

- Yeni bir pazara girmek ya da yeni bir tüketiui grubunu 

işletmeye çekmek 

- Yeni bir malı pazara sunmak 

- Malın satışını arttırmak 

- İşletmenin saygınlığını sağlamak 

B. REKL.AI'-1 STRATEJiLERİ 

Reklamda "neyin'' anlatılacağı, bu konuda geliştirilen 

stratejilerden biri seçilerek oluşturulur. Te\]le-1 reklam stra

tejilerini şöyle sıralayabiliriz(5): 

- Temel satış vaadi (USP) 

- Konumlandırma (Positioning) 

- Marka İmajı (Brand Image) 

(3) t-1etin İnceoğlu, Güdüleme Yöntemleri (Ankara: Ankara Üni. 
BYYO, 1985), s.l24. 

(4) İlhan Cemalcılar, Pazarlama, ).B. (İstanbul: Hakan Ofset, 
1987), s.396. 

(5) H. William Bolen, Advertising (New York: John Wiley and 
Sons, 1981), s.l?l-172. 
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Reklam stratejilerinden han~isini seçersek seçelim, dik

kat edilecek nokta, tek bir tüketici yararını (ya da sorun 

çözümünü) seçmek ve bunu bir reklam stratejisi tanımına çe

virmektir. 

Başarılı bir reklam stra,tejisinin "tüketici yararı" açı

sından dört temel özelliği şunlardir(6): 

- Strateji bir "tüketici yararı" ya da bir "tüketici so

rununun çözümü"nü içermelidir. 

- "Tüketici yararı" ya da "sorun çözümü" tüketici tara

fından arzulanır olmalıdır. 

- Önerilen "tüketici yararı" ya da "sorun çözümü" markay

la ~zdeşleştirilmelidir. 
- "Tüketici yararı" ya da "sorun çözümü", kitle mecrala

rında yürütülecek reklam faaliyetiyle duyurulabilir olmalıdır. 

ı. Temel Satı$ Vaadi 

Başarılı bir reklamın ilk şartı o ürüne mahsus bir özel

liğin ortaya çıkarılm;:ısıdır. Bu özellif-e dayaLan reklarrı stra

tejisine Temel Satış Vaadi denmektedir(?). 

Temel satış vaadi stratejisine göre: 

- Her reklam, tüketiciye bir ürünün üstünlüğünü anlatma
lıdır, 

- Sunulan ürünün üstünlü~J, reklamı yapılan üründe bullli~

malıdır, 

- Ürünün özelligi, malın kitleler tarafından satın alın

masını saglayacak kadar önemli ve etkili olmalıdır. 

Temel satış vaadi stratejisinin önemli noktasını "tüketi
ci yararı" oluşturmaktadır. 

(6) Don. E. Schtuz, 11 Reklam Stratejisinin Geliştirilmesi", 
içinde : Haluk Mesçi(der.), Reklamcılık Seçme Yazıları 
(Eskişehir: Anadolu Üni. AÖF Yayinları, 1984), s.35. 

(7) Ünsal, s.l98w 

\ 



4 

"Tüketici yararı", hedef tüketicinin sorununa en iyi çö

zümü sunacak özellilde olması ve hedef tüketiciye 11 bu markayı 

satırı almakla şu yararları sağlıyacaksın" şeklinde bir ödül 

vaat etmelidir. Eu yönden ilk yapılması gereken iş, hedef tü
keticiler açısından önem taşıyan 11 temel satış vaadi 11 rün ne o-

..,, lacağını kararlaştırmaktır. Belirlenen satış vaadi, hedef tü
keticilere belirli kar ve fayda sağlayacak özellikte olmalı

dır. Sözgelimi, tüketô..ciler kumaş alırken, aynı zamanda fark 

edilme umudu da satın almış olurlar(8). 

"Tüketici yararı" hedef kitleye kar ve fayda sağlayarak 

ödüllendirici bir özellik taşıyabileceği gibi, rekabetçi bir 

özelliğe de sahip olabilir. Sözgelimi, bir deterjan reklamın

da, ııy marka temizleme tozu, diğer marakların temizleyemedi

ğini de temizler 11 demesi gibi(9). 

2. Konumlandırma 

Reklam terimleri sözlüğü konumlandırmayı şöyle tanımla
maktadır: "İşletmenin tüketicinin zi~ninde rakip mallara kı

yasla malının faydasını ve algılanabilirliğini yaratma çaba

sıdır(l0)11. 

Konumlandırma stratejisinin ana amacı, malı tüketicinin 

zihnirde belirli bir yere oturtmaktır, ona belirli bir konum 

kazandırmaktır(ll). Bu stratejinin uygulanmasında, malın reka

bete göre konumu veya bizim ona vermeyi düşündü@mi.iz konum 
sözkonusudur. 

Konumlandırma stratejisi 11 negatif konumlat"'i.dırma" olarakta 

sık sık kullanılma};:ta. ve çok etkili olmaktadır. Çünkü, insan 

.(8) Bol en, l 72. 

(9) Hu:ntley Ba1dwin, Creating Effective TV Commercial 
(Chicago: Crain Books, 1982), s.53. 

( 10) İlhan __ Ünlü, __ Reklam Kampanyası Planlaması (Eskişehir: Arıa
dolu Uni. AOF Yayını, 1987), s.90. 

(ll) Baldwin, s.53. 
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beyni çağrışımla daha iyi hatırlamaktadır. Sözgelimi, kiralık 

araba servis işletmesi AVtS "We are r~umber two (biz ikinciyiz)" 

sloganıyla, o gür;e kadar pazarda lider durumda bulunan Hertz 

ile ilişkilerıdirilmiş ve pazarda kendisi:ıi ikinci sıraya ko

numlandırmıştır(l2). 

3. ~1arka 1majı 

Bu anlayışa göre reklam, bir mar1{a için yapılan uzun va

deli bir yatırımdır. Burada amaç, 1irün için bir imaj (kişilik) 

geliştirmektir. Böylece, tüketiciler malın kenidisini değil, 

malın kullanılmasıyla sahip olunacak fiziki ve psikolojik so

nuçları satın alır. Bu görüşe göre, mal için nelerin söylene

ceği, malın fiziki niteliklerinden çok daha; önemlidir(l3). 

Sözgelimi üç tükenmez kalem markası üzerinde yapılan bir araş

tırmada, birinci markayı satın alanlar "ünlü bir marka" oldu

ğundar.., ikinciyi alanlar, "kalitenin iyiliğinden", üçüncüyü 

kullananlar ise "fiyatının ucuzlultundan" tercih ettikle rini 
söylemişlerdir. Bu bulgurun en ilgiEç yönü, ucuzluk ve kali

te gibi çok arandığı sanıla:rı iki özelliğe karşı, tanınmış bir 

marka olmanın en etk9n faktör oldu~ ve bu özelliği taşıyan 

kalemin en fazla satıldığını göstermesidir(l4). 

Yarat-ılan imaj, tüketiciye bir avantaj, bir üstünlük va

detmeli, onun bir sorru1unu çözmelidir. Reklamda yaratılan bir 

karakter veya imaj, doğrudan dof,ruya tüketiciye sağlanan avan

taja veya sorununa bağla~malıdır. 

Tüketicinin zihninde marka imajı kavramını oluşturmanın 

yolu, tüketici ile markayı bütünleştirme çabalarından geçer(l5). 

(12) Kaynar, s.8. 

(13) David Ogilvy, Ogil~ on Advertising (New York: Croım Pub
lishers, Ine., 1083), s.13. 

(14) Ünsal, s.l98. 

(15) Ünlü, s.lOl. 
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Sözgelimi, "Beymen'le farkedilirsiniz", "!GS ıyı giyinmeyi se

viyorum" örneklerinde oludf1;u gibi. 

Hızla gelişen teknoloji, tirlinleri biribirierine daha çok 

benzer hale r;etirdiP';i için, ijrtin özelli('tine dayalı strateji ge

liştirme gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle, marka imajına da

yalı reklam stratejileri sık sık başvuru1&'1 yollardan biridir. 

Gtiçlti bir marka imajı yaklaşımı ile, pekçok tirlin için tutarlı 

reklam stratejileri oluşturmak mtimkiindtir(l6). 

C. REKLAM YAKLAŞIMLARI 

Reklam stratejisinin belirlenmes~nden sonra, hedef kitle

ye tirünün veya hizmetin nasıl sunulaca~ı reklam yaklaşımları 

ile belirlenir. 

dır: 

Güntimüzde fazlaca kullanılını reklam yaklaşımları şunlar-

- Mizah (Humor) 

- Müzik (Musical) 

- Açıklayıcı gösterim (Expose) 

Yaşam biçimi (Lifestyle) 

- Tanıklık (Testimonial) 

ı. fv1izah 

Mizah ya~laşımı, reklam vaadini daha çekici ve canlı kıl

mak amacıyla kullanılan oldQ~Ça zor ve tehlikeli bir reklam yak

laşımıdır. 

IV!izah yaklaşımının listlin ve zayıf yönlerini şöyle sıra
la,yabiliriz ( 1 7): 

- f'1izahlı mesajlar dikkat çeker. 

- f-'1izah, mesajları anlatmaya engel olabilir. 

(16) Kaynar, s.8. 

(17) Harold W. Brekman ve Cristopher Gilson, Advertising Conceuts 
and Strater;ies (New York: Randam Hause, 1980), s.217. 
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- Mizah, izleyicilerin zihnini veya ilgisini başka yere 

çekebilir. Bu açıdan, izleyicinin reklama ilgisinde azalma gö

rülür. 
- tv1izah yaklaşımı ikna edicidir. Bu ikna etme en iyi ve 

en çarpıcı efektlerden yararlanılarak sağlanır. 

- Hizah yaklaşımında1 ünlü kişiler kullanılarak dikkat 

daha çok arttırılır. 

- l'-1izahlı mesajlar, bütün hedef kitle tarafından aynı o

randa beğenilmeyebilir. 

Mizah, özellikle dikkat çekmede etkili olabilmektedir. İyi 

uygulanmış bir mizah, dikkat çekmenin yanında, satış arttırma 

sonucunu getirebilir. Ayrıca, tüketicinin tutumlarına ters ge

len reklam ve mesajlarla tutum çatışmasını azaltıcı bir rol de 

oynayabilir. Başarılı bir mizah uygulaması için şu noktalara 

dikkat etmek gerekir(l8): 

- f1izah ürünün kullanıcılarına yönelik olmalıdır. Tüketi
ci kendisi ile alay edildi~i veya küçük düşürlüdüğü kanısına 

sahip olmamalıdır. Bu yüzden seviyeli ve güzel mizahlar tercih 

edilmelidir. 

- 1'1izah markaya yönelik olmalıdır. IVJarka ön plana çıkar

tılmalı ve vurgulanmalıdır. 

- Satışı gerçekleştirecek odak noktaları mizah içinde yer 

almalıdır. 

Mizah yaklaşı~ı, görüntülü olması nedeniyle televizyon ve 

sinema reklamlarında daha geçerli olmaktadır. l'1izah yaklaşımın

da dikkat edilecek husus, mizahın sedece zeki görünmek için kul

lanılmamasıdır. Eğer mizah satış hedeflerine varışı kolaylaştı

rıyor, efektlerle takviye ediliyor, temel satış vaadi'nin açık

laDınasını kolaylaştırıyorsa başvurulmalıdır(l9). 

(18) Yavuz Odabaşı, Tüketici Davranışı (Eskişehir: Atıadolu Üni. 
Yayınları, 1986), s.82. 

(19) Ünsal, s.274. 
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"ir anü:ı.tır:ı biçi::ıi olcu·;ık m~::;,:i_k ı se, :r·eklr:ı.rnın tüıııü;y~lc; 

lam vaadinin cıngıl adı verilen ~arkılar aracılıBıyla anla

tılmasıdır. cıngıl reklamı yapılan mal ya da lıizmetin üstlin

lüklerini tanıtan s~zlü müzik parçalarıdır. cıngılın, rekla

mın akılda kalıcılığını arttırdıgı belirlenmiş bir gerçektir. 

izleyicilerin cıngılı kolayca ~ğrenip hatırlamaları nedeniyle 

cıngılı duyduklarında reklamı yapılan mamulle ilişki kurmala

rı güç olmaz(22~. 

cıngıl ritmli ve kafiyeli olması nedeniyle daha kolay 

dinlenir, daha çabuk algılanır ve çabuk anımsanır. Başarılı 

bir c ıngıla "iletişim :;ovu'~ gözü ile bakılabilir. 

cıngıla en güzel ~rne~i, ~elibon ve ~opitop reklaQl&rı 

ol wşturmaktadJ_r. 

. . l .. . ı - d 
QrJına_ muzı~~erren yararlanılarak, kullanılan fon 

·,·.'_._[·ı· -i Se ;U.:-,-,;;[] 1 ~ ı· l,,.ı·l ı· olma· 'rı~ n•eır;Dı11 -~-,~ı"'Til''1~ 'T~ .: _ ' ..L L..l. -..LG ~~; - ~ .) ~ .ı..J n....c..-.. ·- \./_t..ı_J. ,).\. _ _,. __ .__C. \C::: rekl~:unın i:.::;-

levine uygun kullanılan ~iziktir. sözgelimi Milli Diyango'nun 

lSSS yılbaşı özel çekilişi için ha~ırladı ,ı rekl~m kampanya

sEıda, rı·heodorakis 'in ı r.r:ayıs i :c:üıli ::~::~rı:Loının j ?:i)_ ~zulL:-

nılmı.<ştır. 

~izik yaklaşımının reklamlarda saSladıtı yararları q~yle 

sıralayabiliriz: 

- Geçişleri tamamlar 

- Duy:~;usal havayı r-:r;örüntü ile birlikte c;üçlc;ndirir' 
tzlevicivi ve dinleviciyi nsikolo,·_ı_;ik havaya hazırlar 
- •J u •l ... ~-

E3u:~)e, 

rerk~an ve Gilson, s. S 
ilaluk C~iir'~en' ;' rre 1 8\li z~;ro~·ı ·ı --e.:.·~lan: ı <3-I'l{lCl.;:::_ "' 7 i"Ji''(i t J_C ı :··'lll e :·:ı.:.:. 
A~amaları" ·'· ~çi:ryi,e: Ali_J:.. ~i-C' ve -,ı e;_-. t'<~ ~, , ::\i r '-e~;_·. 
''eklB.:!_'.':_:l_:_l}, _ _Guc~ (Ani·:.:::ı.ra: .bıl1;ı I2<,-ınevı, _ı_-t-), ~3.-
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- Konuyu destekleyici ve açıcı özellik taşır 

- Dikkat çeker 

- Reldamın akılda kalıcılıf":ını arttırır 

- ÇaGrışım yaratır 

3. Açıklayıcı Gösterim 

Açıklayıcı gösterim yaklaşımının amacı, ürÜJl özellikleri

nin açıklamalı olarak gösterilmesidir. Açıklayıcı gösterim, 

ürün özelliklerini ön plarıa çıkarması nedeniyle, diğer yakla

şırnlara göre daha ikna edici ve harekete geçiricidir. Açıkla

yıcı gösterim yaklaşımı ile yapıl~~ reklarnlar, hedef kitlede 

daima güven duygusu yaratır(23). 

Açıklayıcı gösterim yaklaşımında hedef kitleye, ürünün 
kullanılmasıyla sağlanacak fayda, açıklayıcı bir şekilde uy

gulamalı olarak gösterilmektedir(2LJ-). 

Açıklayıcı gösterirn yaklaşımının bazı çeşitleri bulunmak

tadır, blli!ları kısaca şöyle açıklayabiliriz(25): 

Reklamı yapılan mal ya da hizmetin ne işe yaradığı, he

def tüketicilerin hangi ihtiyacını, nasıl karşıladiğı genel

likle "açıklayıcı gösterirn" biçimi kullanılarak anlatılır. 

Sözgelimi, Auer Ealo Terrn Fırın'ının reklamında ürüne ait özel

likler anlatılırken görüntüye o özellikler tek tek getiriliyor. 

Açıklayıcı gösterimde dikı:at edilmesi gereken nokta, ürün

le ilgili söyleneceklerin gerçeldere uygun olması ve hedef kit

lenin sorununu çözücü olmasıdır. 

(23) Engel, s.562. 
(24) Berkman ve Gilson, s.31+5. 

(25) Gi.irgen, s.270. 
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Yan yana gösterme, reklamı yapılm1 mal ya da hizmetin, 

rakipleri karşısındaki üstünlüp;ü gösterilmek istendit;inde 

kullanılır. Sözgelimi Dyo Sadosan boya reklamında oldu~u Gi
bi. Acemi badareacı başka bir markayı kullandıFü için bada
nada büyük gü~lüklerle karoılaşırker~, usta badarıacının Dyo

yu kullandıf':ı ve ortaya harika bir hadanaırın çıktı[tı aynı 

reklam da veıı:i lm e lrt edir. 

Y &rı yana gösterınede reklamı yapılmı ürüne ilişkin bilgi

ler, vaadler açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konmalıdır. 

Açıklayıcı gösterim yaklaşımlarından bir diğeri de daya

nıklılık testidir. Bu yaklaşıma en iyi örnef;i Cüneyt Arkın'ın 

rol aldıgı Profilo Buzdolabı reklamı gösterilebilir. 

Bu gösterme türü kullanıldıfında, reklamın hatırlanınası 

gerçekleştiği halde, insanların kuşkucu olma özellikleri nede

niyle gösterilen gerçek bile olsa çoğu zaman inandırıcı bulun
mayabilir. 

önce ve sonra yaklaşımı hedef tüketicilerir:. reklamı ya

pılar~ mal ya da hizmeti kullanmaları durmunda uğrayacakları 

yarar gösterilmek üzere kullarnlır. Sözgelimi temizlik malze

melerinden Wipp Expres çamaşır tozunun reklamlarında oldu(.u 
gibi. 

Önce ve sonra yaklaşımı iki aşamada gerçekleşmektedir. 

Birinci aşama hedef kitlenin ürünü kullanmadan önceki durumu, 

ikinci aşama ise kullandıktan. sor:.raki durumunu ar:latır. Bu yak

laşım hedef kitlenin sorunlarını gerçekçi bir şekilde dile ge

tirir. Sözgelimi, önce saçları dökülmeye başlamış bir kişi gös

terilir. Sonra ise saçları dökülen kişinin A ilacı ile yaptıgı 
tedavi sonucundaki durumu gösterilir. 

Eğer reklamı yapılan ürün veya hizmet gözle görünür bir 
gelişme sağlayabiliyorsa ve bu gelişmeyi kolayca ve gerçekçi 

bir şekilde gösterebilmek mümkünse, önce ve sonra yaklaşımını 

kullanmakta fayda vardır. Hedef kitlenin üründerı ve sorunları-
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nın ucuz, basit ve çabuk şekilde bitmesinden ne kadar hoşnut 

oldw<larını tüketiciye ~östermek iyi sonuç verir(26). 

1+. Yaş arn Biçimi 

İnsanların yaşadıkları çevreyi ve davranışlarını konu 

alan reklam yaklaşımına yaşam biçimi denmektedir. 

Bu yaklaşımda ana düşünce değişil< ve özel yaşam biçimle
rini özendirmek ve tercih edilmesini saglamru<:tır. 

Yaşam biçimi yaklaşımının kullanılmasında bazı noktalara 

dikkat etmek gerekir, b~~ları şöyle sıralayabiliriz(27): 

- Reklamın yayınlandı?i;ı ülkenin, kültürü, normları, ya

şam şartları, başarı şartları bilinmelidir. 

- Özel yaşam biçimleri, sosyal sınıfyar, etnik ya da ra

dikal gruplar dikkate alınmalıdır. 
- Kişilerin fikirleri, düşünceleri, kıymet verdikleri de

ğerler ön plru~da tutulmalıdır. 

İns&~lar kendilerine bir yaşarn biçimi belirlerler. Bu ya

şam biçimlerini de gruplarla paylaşırlar. Sözgelimi tavernelar

da, diskolarda, karnavallarda, plajlarda dostluk kurarlar. Bu 

da reklama en güzel malzemeyi hazırlar. Bu tür hareketli, dik

kat çeken reklamlarda, mesaj 11 bu çeşit bir insanmısın ya da ol

mak istermisin? 11 düşüncesini iletıneye gayret eder(28). 

5. Tanıklık 

Tanıklık, müşterilere mal veya hizmetin kullanıcı tarafın

dan gösterilmesi ya da hizmet veya ürünün tarif edilmesi biçi

minde tanımlanabilir(29). 

(26) Alastair Crompton, Do Your Advertising (Engl&~d: The Gold 
Farthing Press, 1985), s.123-125. 

(27) Berkman ve Gilson, s. 6. 

(28) C. H. Sandage ve Verna:r1 Fryburger, Advertising Theory and 
Practice (Illinois: Irwin, 1983), s.215. 

(29) Berkman ve Gilson, s. 394-. 
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Tanıklıkta halktan kişiler kullanılabilecef,"i gibi ünlü 

kişilerde kullanılmaktadır. 

Tanıklıkta kullanıla.rı. ünlü kişileri şöyle sıralayabili-

riz: 

- Sanatçılar 

- Sporcular 

- İş Adamları/Yöneticiler 

- Gazeteciler 
- Bilim Adamları/Uzmanlar 

- Politikacılar/Devlet Adamları 

- Spikerler ve sunucular 

T~Dıklık reklamlarında ünlü kişi kullanımında ana amaç 

seçilen kişinin veya sunucmıun kişiliğindeki bazı özellikleri 

ürüne yansıtabilmek ve toplumun bu kişilere gösterdiği ilgi

nin bir kısmını ürüne yöneltebilmektir(30). 

Tanıklıl{ta tanık olar~"k: kullanılacak kişilerin seçimi çok 
önemlidir. Çünkü onlar reklamlarda yol c;österici, ikna edici 

rol üstlenirler(31). 

D. ÜNLÜ ÇEŞİTLERİ 

Sözlük aDlaını ile ünlü, kendi dalında ün salmış olac'1, şöh

retli, meşhur kişidir. 

Ünlüleri iki gruba ayırabiliriz. Birincisi, toplumda beğe

nilerı, sevilen, saygı duyulan, söylediklerine ina.'1ılan iyi yön

deki ünlülerdir. İkincisi ise sevilmeyen, nefret edilen kötü 

yönde ün yapmış kişilerdir. Ancak, şw1uda belirtmek gerekir ki, 

bazı kişiler tarafından sevilen kişiler, diğerleri tarafından 
sevilmeye bilir. 

1. Sanatçılar· 

Sanatçı birlikte yaşadı~ı insanlara olayların gerçek a.'1la
mını açıklamak, toplumsal ve tarihsel gelişmenin gerekliliğini 

ı 
ı 

(30) İmaj Yaratımında Yaniı~ılar (İsta.'1bul: Pars,/1VlcCann Erickson 
Reklam Aj a.'l.sı, l 983) ,ı s. JA. 

(31) Sa.'l.dage ve Fryburger, s.87. 
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ve kurallarını anlatır!e,k, in3a,':1la do~~c: .. ve insanla toplun ara

sınd<:.ı-::i ter;;el ilişkileri sa:'::lamakla cöreevliclir:: ,:;_._: \. ;:ı,ununla 

beraber saniıtçı, ya~;arn:ı ne:c :ızi:itG:-:,~k c:,ekici bir ele ;:-'etirme:;: 

zorund.::ıdır. r:eykeltra:~ ve mımar ne::melere, ;;;air,ve roııınncı 

olayla~a öyle biçimler verir ki, in~anlnr onları dinleckerı, 

izlerken mera~ ya da hayret 

sanatçıların c;örevlerin~ien li::aynai<:lanan ü:üülülderi, relc

lamcılar tarafından bir kaynak olarak görülmti~ ve özellikle 

televizyon reklamlarında ünlü sanatçılar kullanılmışdır. 

Reklamlarda kullanılan sanatçıların ço~u tiyatro, sınema 

ve müzik sanatçılarıdır. Bunun en önemli nedeni de, bu sanat 

dallarının seyircilerinin sayıca fazla olması ve bu sanatçı
lara __ • toplum tarafından daha çok ilgi duyulmasıdır. 

-peklamlarda kullanılan ünLüerin ikinci c;rubunu sporcular-

olu.::,;turmaktadır. 

Televizyon ve gazetelerin sayeesinde halkın spora ve snor-

cuya duyduij;u ilgi artını;,:;tır. nu nedenle de Sf)OrcularJ_n rel\."larrı-

larda kullanılfua oranları artış göstermiştir. 

Reklamlarda kullanılan S)orcuların başında futbolcular, 

basketbolcular, voleybolcular, tenisçiler ve ~~zücüler gelmek-

tedir. ~unun nedeni TÜrkiye'de bu soor dallarıncı daha fazla 

ilf;i olması ve bu translarda ver~alan 
:. t.l 

snorenların da bu ilgi 

paralelinde daha çok tanınmasıdır. 

(3,?) Fehmet H. Do(tan, l:.-2_:2_Soruda Estetik rl.stanl--ı-,ü: .:;erçel;: 
·rayınevi, l,'/5), s.l>:). 

( ):5) Ir':;in Edr:ı.an (Çev. : 1J_'urban O,~·u:~l\:an \ 1 '::'an.-::t ve !nsan, 
2.B. (!stanbul: tnkılap ve Aka Basımevi, 1077~, s.13. 
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3. :tş Adamları 1 Yör:eticiler 

Reklamlarda son zamanl;:ırda görülen ünlüler grubuna yöne

ticiler ve iş adamları da katılmıştır. Yör:eticiler ve iş a

dar:ılarırı.ır:. kulla:;ııldıf:i;ı re};:lamlar r;enellikle, banka, barıker, 

• sigorta reklamlarıdır. Çii.~--Jzü bu tür kuruluş reldamlarında, he-

1 def ki tle:'ii:·~ aradıf:ı, daha kolay ikna olmasını sağlayacak özel

likler yöneticiler ve iş adamlarında bulunmaktadır. Sözgelimi 

ke:ndine güven, objektif olmak, iradenti..:--ı_ kuvvetli olması gibi(34). 

Bu özelliklerin ne kadarJ_ reklamlarda yar~sıtılırsa reklamın 

başarısı o oranda artacaktır. 

4. Gazeteciler 

Gazetelerin kendi reklamıarına ağırlık vermeleri, ünlü 

gazetecilerin gazete reklamlarında çıkmasına neden olmuştur. 

Ayrıca banka ve kurum reklamlarında da ünlü gazetecileri gör

mekteyiz. 

Gazetecilerin reklamlarda kullanılmalarının en önemli ne

deni, gazetecilikten gelen haber verme özelliklerini o mal ve 

hizmeti tanıtma sırasında kull&ırnalarındındır. Ayrıca gazete

cileriı1 toplurnda sevilmeleri ve saygı duyulmaları da reklaJn

larda kullanılmalarına neden olmuştur. 

5. Bilim Adamları 1 Uzmanlar 

Eilimle uğraşan kişilerin reklamlarda kullanılması, tüke

ticilerin reklamlarda duygusal unsurların yanında açıklayıcı 

telmik özellikleri öğrenmek isternelerinden kaynaldarırnaktadır. 

Özellikle sağlık mal ve hizmetlerinde, pahalı teknik cihazıa

rın reklarnlarında, bilim adarnlarını fikir lideri olarak gör

mekteyiz. 

Kendi branşlarında başarılı olup, rnesleğinin en iyileri 

olarak sınıflandırdı~ırnız uzmanlar ise reklamlarda sık sık 

kullanılmaktadır. Çii.y;_kü böyle kişilerin ünleri hemen ortaya 

çıkmaınalcta, brai':ı.şında başarıya ulaştıktan sonra oluşmaktadır. 

(34) Güngör Oral, İsletme Or~anizas,onu ve Yönetimi (Bursa: 
Akademi Kitabevı Yayınları, 1983 , s.9. 



Uzmanlar reklamlarda mal ve hizmeti denemiş. ve hoşnut 

olmuş ve bunu tüketicilere aktarmakla görevli kişi işini 

üstlenmektedirler. 

6. Politü::acılar / Devlet Adamları 

ı 5 

Politika reklamarının son senelerde önem kazanması, po

litikacıların reklamlarda kullanılmasına neden olmuştur. 

Politikacıların genelde üyesi oldugu partinin reklamla

r~nda yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, çok ender de olsa kül

tür yayınlarında da politikacıları görmekteyiz. 

Bir partinin en güzel tanıtımını, bu partinin mensupları 

yap.acaktır. Çünkü partinin özelliklerini, amaçlarını bu kişi

lerden başka hiç kimse tam anl~~ıyla bilemez. Bu mantıktan ha

reket edersek parti başkanlarının, genel sekreterlerinin rek

lamlarda kullanılması kaçınılmazdır. Ayrıca böyle kişiler de

v~~lı halkla iç içe oldukla.rındaı.""l, halkın onlar hakkında bir 

bilgisi ve kanaati bulunmaktadır. 

Politikacıların dışında reklamlarda kullaı."'1ılan diğer ün

lüler ise devlet adamlarıdır. Devlet adamlarının rol aldığı 

reklamlar genellikle kültür yayınlarının reklamlarıdır. 

7. Spikerler ve Sunucular 

Reklamıara çıkan bir gruptla, TRT kurumundan ayrılıp rek

lmı filmlerinde yer alan spikerlerdir. Spikerler, TRT kurumun

da çalışırken sağladıkları ünlerini reklamıara aktarmaktadır

lar. Sp ik erler ger:ellikle banka, bank er, sigorta reklamlarında 

görülmektedir. 

Ünlerini sahnede ve TRT'de kazaı.""lan diğer bir grupda sunu

culardır. Ünlüler içinde ürün ayırımı olmaksızın her reklama 

çıkıp görülen kişiler sunuculardır C temizlii<: ürünleri, gıda mad

deleri reklamları vb.). Bu ayırımın olmamasJ_nın nederti, sın-ıucu

nun görevinden kaynaklanart, her olayı, her kişiyi sunabilir ol

masındm:dır. 



II - REKLAlVJLAHDA ÜNLÜ KİŞİ KlJLLANIHI 

Yaşamın her anında insanlar sevdikleri, saydıkları, hoş

landıkları kişilerden etkilenmektedirler. Bu durum ş6yle a

çıklanabilir: ''N-eye inanacağımızı bilemedi.!;imizde, konu hak

kında özel bir bilgiye sahip oldu6u düşünülen ya da bellesi

ınizde saygın bir konum elde etmiş bir otoriteye y6nelmek eGi

limindeyizdir. Konu ile ilgili kararı bir uzrnana yiiklenek 

bilgimizdeki boşluGu kapatır ve bize güvenlik duygusu verirr' 
,.-,.. l . . 1.- l 
0ozge_ımı oaşarııı film yıldJ.zlc;_rı, sporcular 

gibi. ?u kişilerin s6ylediklerine inanma e2iliı~i reklamcılar 

tarafırıdan sı< sık kullanılrrıaktadır( :i5). 

A. l·IEDYALAE.l\. GÖl-ili ÜNLÜ KL~:i KULLANHII 

~eklam ajansı veya reklam veren ~irketler tarafından, ha-

zırlanan reklam mesajlarının, hedef kitleye ulaşmasına olanak 

veren ve planlaması reklam kamp<:myasJ.nda yer alan araçlara 

reklam araçları denir. 

(j5) Sanda~e ve Fryburcer, s.257. 



paşarıyla hazırlanmış bir reklam kampanyasının hedefe 

uln ',l rn.as ı 

tedir. 
için medyaların ~zelliklerinin bilinmesi ~erekmek-

u 

liriz: 

- rııelevi:6yon 

- .t~:adyo 

r. - nasın 

ı. '.reıevizyon 

Kitle iletişim araçları içerisinde hedef kitleyi etki

leme glicli en fazla olan kuşkusuz televizyondur. ru nedenle 

de reklamların hedef kitlelere aktarılmasında televizyon 

vazgeçilmez bir reklam aracı olarak g~rlilmektedir. 

melevizyonun reklam aracı olarak taşıdı~ı ~zellikleri 
<::'o··v.ı~ '-' s _ı_- -r~i 8"'~T'"'oı· ıı· ri '7 ( ;oi,~)' • ~::;' J ~ .._ _.. _ _.._ _,(.V Cl - ........_ t.• -~ '-' • 

17 

're ı evi zyon hem kulağa, he :n ele go:;;e hi ta•; et:::e.c:ıi bc,kı

mından hedef kitleele daha etkili olmaktadır. Izleyici Ju u

~u tirUnU gbrerek bir fikir sahibi olur. 

- 1iedef ki tl e açısından bir ayırını ye.pılarn::ımakt2,dır. 

Çlinkli 7eniş biE izlevici kitlesi bulunmaktadır. Bu izleyici 

kitle içinde hedefin dikkatini çekmek ancak başarılı bir s~-

rüntti ve metne ba;lıdır. 

- Televizyon ~ahalı I!1 e :i~l c;. olması nedeniyle reklamla-
A 

rın çok sık yayınıanmasına imkan vermemektedir. 

- Televizyon reklamlarının ha~ırlanması di~er ~edyalara 

gore daha uzun bir süreyi almaktadır. 

- ~elevi2ycnda yayınlanan reklamların kalıcılı~ı, yayın-

lanma sıklı~ıyla orantılıdır. Kısa aralıklarla yayınlanan 
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reklaQ filmleri izleyicide kalıcı olmaktadır. 

'i_
1e levi 7.7on r·ei~lamlarının de zc:1vanta,l larından .. -. . 

en oner:uı-

leri reri çevrilmekteJir. 

'l'ürkiye '-Je çok sayıdG telovi7\~on re>~lc:ı;:üarındc:ı ünlü ki-

ç; i le::::·e yer verilmektedir. ünlü l-~iz; il eri reidamd.a };:ullanan 

kişiler/kuruluçlar bunlar sayesinde tüketicileri etkile2eye, 

kısacası mal veya hizmetlerine olan talebi arttırmaya çalış

makta ve bu kişilere yüksek oranda Bnemli denilebilecek_lic

retler Bdemektedirler(j?). 

Televizyonda kullanılan linlli kişiler genelde sinema ve 

televizyonda gBrdlirlimliz sanatçılar, sporcular, politikacılar, 

gazeteciler, spikerler ve sunucular, iş adamları/yöneticiler 

ve bilim adamlarıdır. 

2. Radyo 

Televizyon2 oranla linlli ki~ilerin daha az kullanıl~ıSı 

medyalardan biri radyodur. 

sıralayabiliriz(38): 

dilen reklam aracıdır. Ucuz olması nedeniyle reklamların sık 

sık tekrar e;lilrnesirıi saf.!:lamaktad.J_r. 

- Hadyo dinleyicinin hayal 

reQediSi, sadece duydu\u sözler do2rultusunda kiçi, kendi ka-

l~e kl:,;ırıl arındr~ Ünlü -'- . 
j_Sll!1-

"' . ' . 
U·ıart/Tüs~·m l \ 

) ' s.l:5·. 

( ~sı=ı'ı --ı·· ""'""' / Un "Ll, 
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fasında yeni m~m·ll2ri de~i~ik biçimlerde canlandırabilir. 

- i'e< ·rıi:ı::· duyııı'1 orftanıne ni tC:L) ede:l rodyonun etküıi di

,·, e~~- .';''-<'J.n ' 0I'i3CJ. ol:nı televi Cllc1 n-(_".r:e dtÜW 8ZdJ.r. 

_;;,,~·.i(.Jt:.~c~, ~ce~~ı.:-:.:nl::.:.r·ı~:1 Yı.e·~lef },~i t1e:ye ulr-.ı~~~rna.~Jırıd,q (;ij_~~llik: 

ko~':<,·J.ı~: ~::;· 'l•ur:::Kt.::~-Jır. ::o.dyccio: böl:···esel yayınlc~rJ.n olm:::ısı, 

~·.:' n.~_:rı_··ı ~r <~-n ıl c: :.ı [)Ö l (~_:e~_yl e i 1 :_,:il i !..1 e :·:1 <:lr.~~ı u. nın :tıecle fe ula:7mas ıı1a 

i;:ıkan veT ır. 

- Eadyo relclaıı:ları için bekleme süresi oldukça azdır. 

Radtoda herhangi bir rekla~ spotunun en kısa sürede yayın

lanma ve deSiştirilme olana~ı mevcuttur. s~zgelimi kurum spi

kerinin okuyaca~ı reklamın bir cün ~nceden veya birkaç saat 

once verilmesiyle yayınl:::ınma olana~ı mevcuttur. 

Radyonun sadece kulaSa hitap 

nılacak ünlüleri sınırlamaktadır. 

etmesi, bu medyada kulla-

0ünkü dinlevici sadece duv-Y u u 

dutu sesten kişileri tanıyacaktır. 

Radyoda kullanılan ünlüler genelde ses sanatcıları ve 

tiyatroculardır. Ayrıca sesi halk tarafından tanı~~ayan un-

lü kişiler de, kendilerini tanıt&rc:J--c ra.clyo reklarnli:ı.rında rol 
l " 

a..:..ır 1.2.:::--. 

_;. Basın 

Basını snzete ve dergi olarak iki cruba ayırarak, ınce-

leyebiliriz. 

reklam aracı olarak ~zelliklerini ş~yle sıra-

_ Gazete esnek bir araçtır. Tek bir y~reyi kapsadıSı 

gi~i, birçek y~reyi ya da tlim ülkeyi kapsayabilir. 

- ~azetelerin okuyucu kitlelerinde fark olması, re~lam-

cıların hedef kitleye ulaşmasını kolaylactırmaktadır. 
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- BG.zJ_ ~~::ı~~ et e leri n böl:~e sel olma s :L da rekler:ıc ılcu·a bir 
A 

imkan ve.r:·me>~tedir. Gözr;elimi :s::ı~~i:;ıehir bölc~esinde yayınlanan 

;::akc<T')TU ve LJtü:~!c:.l cL;etesi f.:~itıi. Eu da sadece l;ir bÖlf':e.Yi 

ı ::.n· ın konul :'r:ı.rı 'i n: öre lıöliinmesine de vardınıcı olmaktadır. (.. .. V 

- Gazetelerde reklam ınesa,jlarının sık yayınlanması, he

def kitlenin reklama karşı ilgisinin taze kalmasını sağla

maktadır. 

Dergilerin reklam aracı olarak özelliklerini ise şöyle 

sıralayabiliriz(40): 

- Der~i içeriklerinin belirli konularda aeırlıklı olması 

nedeniyle okuyucu kitlesi de oldukça belirgindir. Bu da rek

lamların hangi hedef kitleye ulaşması isteniyorsa, o kitleye 

ulaşmasına olanak verir. Sözgelimi BlueJean dergisinde senç

ıere yönelik reklamların verilmesi sibi. 

- Gazetelere oranla dergilerin baskı ve k~~ıt kaliteleri 

oldukça iyidir. Bu ylizden özellikle, renkli reklamlar der~i

lerde daha iyi sonuç verir. 

- Deı·t:~ileı:· o:r~·u11n1a süı---esi açısınô_an olduJ-:ça u.zun öm.ijrlii-

dur. ~ır dersi en azından yeni sayısı çıkıncaya kadar geçer-

lili~ini slirdlirlir. Böylece, dergide yer alan reklarnın 3oze 

~nllilerin televizyondan sonra en yaycın olarak kullanıl
c!.ı ı medya basırıdJ_r. Bası.nın özelliJs:leri ünlü ki.şilerin rek-

lamlarda kullanılma oranının artmasına neden olmuştur. 

Televizyonda olduGu ribi bütün ünlü gruolarındaki 
'~ -' \_.. ~-

ı . . 
l(lŞ ı-

( ) ilhan ~··rn ]_" 
~-- u' ı~:el:lam Ortamları .2lanl<§._Inası (Eski:;oehir: Ana-



B. HEl\L;~l'ıL1UWA UULU K.t.;l: hULL.AlHl,HNil~ SA;JLADI~I 

YAH_,.i._;cLA11: 

l . .Jikkat Çekme_ 
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Dikkat, psiko-fizik enerjinin bir nokta üzerinde toplan

ması demektir. Bir olay ya da nesneyi iyice kavramak lizere or

fanizmanın hazır bir duruma girmesidir. 

Dikkat, sık sık bir konudan başka bir konuya geçer. Bu

na dikkatte kayma denir. SBzgelimi, bir reklam izledigimizi 

düşünelim. Dikkatimiz bazen konuşanın sesine, bazen sByledik

lerine, bazen yliz ve el hareketlerine, bazen lirline, bazen de 

arkadaki fona kayabilir. 

Sürekli dikkat durumu, dikkatin belirli bir sure içinde 

o konu üzerinde kalmasıdır. SBzgelimi, ilgi ile izlediSirniz 

bir reklamı sayrederken dikkat bazen oyuncuya, bazen lirline, 
-b!:ır.en 1KO"IUY1U'' ''eç+ı·>~ 'Ter~o ıra-ynısı ·"a-·o·oı,-JLLl) (").. :6 .ı.~ .L~ .ı.... .L- 0 . V (_)....ı.... u - .l\... ~!.:...._.... ,J .... c..~ \ ı - • 

Televizyonda olsun, gazetede olsun izleyiciler, dinleyi-

ciler devamlı reklamlarla karGı karçıya gelmektedirler. Bu 

reklaı::larda izleyicinin dikkatini çekebilmak ve reklamı sUrek

li izietebilmek ıçın zaman zaman linlli kisiler kullanılmaktadır. 

Reklamlarda kullanılan linlli kişiler reklamı yapılan tirline 

veya hizmete kar~:?J- tüketicide il~;i uyandırma arn;-ıcı ta;;~ ımalıdır. 

S~zgelimi, linlli bir atlet, basketbol oyuncusu veya spor yazarı 

sporcuların malzemeleri konusunda kendilerine gliven duyulan 

kişilerdir. Bu nedenle bu tlir kişiler tarafından ~vlilen bir 

mala spor yapanlar daha fazla güvenip ilgi duyacaklardır. 

(41) / :- ' J \. .l~:;tanr:ı..ı__: 
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J. lstek Yaratma 

iliketicilerin bir uru_ nu satın alması için, iste~ yarat-

amacıyla reklamlarda linlli kişiler kullanılmaktadır. 

Izleyiciler genelde, linlli kişilerin kullandı2ı vey~ 

~nerdi~i lirtinlere karşı bir istek içinde olurlar. Ancak bu 

her linlli için geçerli de~ildir. Şayet tirlinlin hedef kitlesi 

reklamda yer alan linltiyti seviyor, beBeniyor ise o linlli ile 

~zdeşleşmek istedi~inden s~zkonusu tirüne karşı istek duya

caktır. 

Ünlü kişi tarafından kişinin daha müker:~r:ıel, be.ç;arılı ol

masıı·n saSlayacak ve toplumda saygınlıi':ını arttıracak bi:r.·· 

mal, hizmet veya fikir ~ne stirtildliglinde, izleyici onu takip 

edecektir. Özellikle sa~lık. givim ve konut dalındaki birçok 
,_. , '--' tJ -

reklamda bu senaryo sık sık kullanılır(43). 

4. Ya·rc~ıcı ~~ıı~rn~~ra ~a~ı~~~n ~oı~vıı·K . L. .... u ya ~.J-.ı.....o.... ,..._., ı-,..._c.-._ .... .......___ .......... -

sa~ladı2ı bir kolaylık da 

yaratıcı çalışmalarda g~rliltir. 

Urtinle veya hizmetle ilgili anlatılacak ~zellik bulunma

dı~ı veya bütün ~zelliklerin anıatılıp bitti2i zamanlarda, tti-

keticiyi duygusal ve rasyonel olarak etkilemek için tinlti kişi-

lerin yardımlarından faydalanılır. S~zcelimi, Artema reklamln-

rında Jener 0en'in kullanılması gibi. fıllarJır basında, 

yoda, televizyonda deSişik kalfpanyalarla verilen Artema ıçırı 

(L~2) lnceo::;ıu, s.l5S. 

(43) KarafakioClu, s.l7. 



iletilee e.k _y-eni bir mesaj yorctu. ,:~ncak Arteri;a yetkilileri 

ır.arka.nın unutulııW.r:li'lSl ve ;:,i'ü•ılerde ye.;· Gtl'ieye ieve.r:t c;tır,esi 

lur ÇO:';tlf:U :.)erıc:r .'·eıı':i. ::ull.:;,ı,;,.:ı:t:.~ bulEıu le.rdLc. '-"yle 1-~i., 

kam::mwra yayındavı. kall:tıLtc.:n sonr<.O. bile rıcüktrı. :ener . en 

ve :r .~ ., .. ., h ' "'f r 
1ı.çıyorum Kaçııyoruııı oen ounu .l e9 ya.uıyorurn'·, Aç. 

aç kapa Artema" sloganları dilden dile dol&:;rnı.']tır. 

C. REKLAI'IDA ÜNLÜ KİŞİ KULLANHUHDA DİKKAT EDİLI·1ESİ 

GEREKEN NOKTALAR 

l. Kişinin İnanırlüi:ı 
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Reklamın inandırıcılı~ı, reklamda yer alan kişiyi izle

yicilerin kendi dalında ne 6lçtide bilgi ve deneyim sahibi o

larak g6rdtiklerine ve ona do~ruyu s6yleme açısından, ne 6lçli

de glivenildigine baglıdır. 

Dolayısıyle kullanılacak linlli kişinin herşeyden ~nce ken-

di dalında bilcili, tecrlibeli bir kişi olarak kabul edilmesi 

gerekir. ~36z:::~elin:i Bel[;iı1 Joruk' un Vi ta Yemeklil;: Larr.::;arin' in 

reklamında yer alması gibi. Bir marsarin reklamında e;er 

vı..lrgule.nma.k istenen özellik '\lüşi.ik kalori" ise yc=:cşlanmJ_ş, 

şişmanlamış ve fiziki 6zellitini 6nemli 6lçlide yitirı~iş bir 

sinema oyuncusu kullanmak yerine bunun tersi ~zelliklere sa

hip bir oyuncu kullanmak daha etkili olacaktır. Eter vur~u

lanmak istenen lezzet ise bu kez de reklamın etkili olabilme-

sı için Belgin Doruk'un yemek konusunda gerçekten usto. olma

sı ve toplurnun onu bu y6nliyle kabul etmesi zorunludur. }:;;:_:er 

deCilse, reklamın başarılı olabilmesi için ~erekli olan ''mal-
tanı tıe1 :ı ı·ı-ı·~~iqı· ~u~uıma~ı 0 ol~c~ktı~(~4~ :.. .Lı.....-.._, ..:..\.. ~~ -1-_.l.~(. -i~- 9 ........ u. --L \. , / • 



I u nole:_-ııe, hedef .kitlenin yab:.mc ı old~< :u bi.r :-J:Jnc'ln t~n ;:n:c:ı-

dir. Bu durum g6rtinttilii rekl2mlarda alt yazı ile rerçekleşti

rilebilir. S6zgelimi Reward Deodorant reklamlarında yer alan 

tenis şampiyonu Necvet Demir. Losyon, parflim yerine deodorant 

kullanan bir kitlenin ya da diSer deodorantlara oranla daha 

ucuz bir deodorant olan Reward'ı kullanabilecek bir kitlenin 

tenis ile ilcilendigi pek s6ylenenıez. Eu nedenle reklam ya

yını sırasında ekranın alt kısmında_, 1'iiecvet Derr:,ir IJ:'tirkiye 

Tenis Şampiyonu" yazısı verilmiştir. 

3. Ürüne Ü7crunlu.k 

Ünlü KÜ,ıilerin kullanJ_ldı'::ı reklamlarda en büyüJ:;: rist: 

fCclcle~n1larc1e.. l(u.llaı1ılciı~ 1~i~~ilGI'; sıı·.f -~J .. nl1.5. olclu>:12rı j_çi~. 

reklamlarda kull2nılmamalıdırlar. 

liklerine c6re seeilen tirtinlerie kullanılmalRrında yarnr var-

d1~r. Söz ;::e ı irni Dil o:r c i2-~.ı et 1 e:;:-·j_r~i rJ ~r:-·eJ~l e.n~ 1.rıcicı 2:r cr 

Girik. 

lendirmesi yadırganmıştır. 

şi21.irı 1Ji~:-·d.erı _fa.:~·-J.a iji')ii r::; j_ ]_ -~ i J. :~. r• , 
-'- örıee re.klclr:~ filın-

ı ,... ~ı· 1""' (~ ,.,..... o-=•,...ı '"ll'-. ı" o ı'. ·\ r, l ':""!1' ·--r·, •. (.... ]_l_' • · ___ ' ;.:_• .. _-_:-1 _--ı_·,:··~·,· ·ı -~_-_:_·i ·_·,--- ,'::·,,C'_·.:-_._; ',re .:::·ı_ -_ı ~-----'·_ı_ ı-
~...-~...:.. _ .. 1-~-c..:: ~/: · .. :.:...~.! ,;· , _ _... __ ;... ,_ . ...' .. L~l•'-~:!ı··: ... .:--- .. - ... .. - - - -- ,_ • 
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cln. 02/ 

birbirine çok ben~eyen bu senaryolarda markayı ayırt etmek 

gtiçleşmektedir. Hedef kitle Ntikhet Duru'yu ve s~yledikleri

ni belki hatırlayacaktır. Ancak tüketici Gür:ıüşsuyu mu, Ko

yunlu mu diye tereddütte kalacak, iki halının satı~ında da 

de~işiklikler olacaktır. 

5. Tonlurndaki Yeri 

Tanınmış kişilerin her hareketi toplumun ., ..t-. . . 
eı.eş ı.,J_rısıne 

açıktır ve kişinin d~vranış biçimi kolaylıkla tüketici ile 

Bu nedenle seçilecek ünlünUn ~zel hayatı da rekla~cı açısın-

dan dikkate alınmalıdır. S~zgelimi, 1981 yılında oldukça po-

püler olan ve aynı yıl Banker Salman reklamında yer alan 

Atilla Atasoy'un ~zel hayatındaki bazı çirkin olaylar hedef 

kitle üzerinde Banker Salman'a karşı ters te~ki doSurmuştur. 

(iı-5) 

( lJ-6) 

Bu açıdan bakıldı~ında, ünlülükleri devamlı tehlikede 

s .1~'. 

Agk., s.ll~ .. 
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0,- U .. nlu';li.'·.:·ıı·n De·'·.··ı· "'"'lo·ı· l:ııe '-rnk; • l. .·'-. _ ~ . . ·x....... . _ ... j_Hı""" c. ..... n ı 

la;ylı olar:::k et!ö_::.ıi t:ütııl::J cÜcH~Eü:,; olu.rr:su_z bir iına,j yaratı-

:-:anci neien olace:-ı.ktJ_r. i.:)özc;eliırıi, rekle.r:l fiJırürıde o;yne,yan Ün

lli bir kişinin rekla~ ;ya;yındayken aleyhinde çıkarılan kötii 

haberler, reklama konu olan ürüne ilt:~inin azo.lrnc:ı.sına neden 

olacaktır. Televizyoncia hartopu ör~ü ;yünlerinin reklamları 

ile tanınan 1987 dünya güzeli Avusturya'lı sarışın Ulla ~e

igerstorfer iki ;yıl önce çektirdiSi çıplak foto~raflarının 

yayınlanması ile özellikle toplumumuzda büyük tepki görmüş, 

reklama olan ilci azalmış, bunun üzerine reklam yayından 

kalclırılmı~~ tır. 



III - TÜltKİYE 1 DEKİ REKLAI,ILARDA ÜNLÜ KİŞİLERIN KULLArHl'li 

Reklamlarda sinema, sahne, spor, iş dünyasından tinllile~ 

rin rol alması yabancı ülkelerde oldugu kadar Tlirki~e 1 de de 

kullanılan bir yaklaşımdır. 

Profila Buzdolabı Cüneyt Arkın 1 ı, ~udo Giyim sliperstar 

Ajda Pekkan 1 ı, Vestel ürünleri Emel Sayın 1 ı, Emirhan Su gol 

kralı Tanju Çolak 1 ı, Simtel tirlinleri Cenk Koray 1 ı reklamla

rında oynatırken amaçları mallarının satışını daha fazla art

tırmaktı. Ancak bu tinltilerin reklamıara girmesiyle reklam ma

liyetleri bliylik meblaglara ulaşmaktadır. Bundan 4-5 sene ~nce 
"taç s ız kraliçe'' Türkan :;;oray yoğun ısrarlara dayanamayarak 

bir jilet firmasının reklam filminde rol almayı kabul edince, 

30 saniyelik bu rollin karşılı~ı olarak aldı~ı para günlerce 

magazin gazetelerinin sayfalarını meşgul etmişti. Bu linlli o

yuncunun bir çırpıda aldı~ı yaklaşık lO milyon lira, o zaman

lar bu piyasada kimsenin alamadıgı bir miktardı. 

Hill i Piyango 1 nun "talih kuşları" Zeki Alasya-I'1etin Ak

pınar ikilisinin, aynadıkları reklam filminden ellerine geçen 
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para ı f:\5 yılının 11 en büyük ikramiye ıı tutarı olmuştur. Uçar...:. 

ken, dans ederken, jimnastik yaparken en temiz, en beyaz yı

kayan deterjanın 11 Alo 11 oldu[:~unu söyleyen Ajda Pekkan ı ın 1986 
yılında aldı.·;ı ;)0 milyondan fazla para, reklam dünyasında 

kulaktan kula~a dolaşmıştır. 

Raklarnın amacı ilciyi çekmek, daha çok kişi tarafından 

seyredilmek olduguna göre, reklamlarda ünlü sanatçılara rol 

verrnek şüphesiz istenen ilgiyi saglamaktadır diyebiliriz. 

Ancak ünlülere ödenen paralar reklam giderlerini birdenbi

re birkaç katına ulaştırmaktadır(47). 

A. TÜRKİYE 1 DEKİ REKLAHLARDA ÜNLÜ KİŞİLEHİN KULLANILDIGI 
ÜHÜN VE Hİ:6l'·lEr.L1 GBTJPLARI 

Tlirkiyeıdeki reklamlarda ünlü kişilerin kullanımı, tirlin 

ve hizmet grubu ayırımı yapılmaksızın gerçekleştirilmektedir. 

Bunda en önemli neden, ünlü kişilerin hedef kitleyi daha ça
buk ve daha kesin etkiliyor olmalarıdır. 

Ancak bazı reklamlar vardır ki, 4nlli kişi kullanılmasına 

ra~men tirünün satışını gerçekleştirememiştir. Sözgelimi ha

nımlar Ajda Pekkan imzasını taşıyan çarşaflarla kaplı yatak-

larda eşlerinin yatmas~nı istememişlerdir. Fatma Girik karak-

terine upnayan ve hedef kitlesini çocuklarla gençlerin oluş

turdugu Diloy cikletleri hedef kitlesini ya kalayamamıştır. 

Bir di8er örnek 1979 yılında yayınlanan Fuar kolanyaları rek

lamında görülmüştür. Bu reklam yayınlandı~ı süre içinde en çok 

izlenen ve hatırlanan reklam olmuştur. Ancak bu hatırıamanın 

nedeni ürünlin kendisi ya da reklamın çok başarılı bir reklam 

oltişu de~ildi, reklamda rol alan ünlü sanatçı Müjde Ar 1 dı. 

Reklamda Müjde Ar 1 ın aşırı derecede ön planda olması ve seksi 

görünümü üründen daha fazla dikkat çekmiş, tüketiciye ürünü 

unutturmuştur. 

(47) 11 En Pahalı Saniyeler:r., Nokta, Yıl _3, Sayı 5 (Şubat 1985), 
s. 50-.51. 



29 

T~rkiye'deki ürün ve hizmet gruplarının bazıları kendi 

özelliklerine uymayan ünlüleri reklamlarında kullanmaktadır

lar. Bu da ürün veya hizmet için olumsuz sonuçlar doGurmak

ta ve daha çok ürılülerin kendi reklamları olmaktadır. Sözge

limi temizlik malzemelerinden Alo deterjanının reklamını e

le alalım. Ajda Pekkan'lı, Zeki Müren'li, Nevra Serezli'li 

Alo reklamları hedef kitle tarafından oldukça ilgi ile iz

lenmiştir. Ancak, iş reklamın ikna etme gücüne geldiğinde, 
tüketici deterjanı kullanmayan bu kişilerin söyledikleri 

sözleri dikkate almamış ve Alo deterjanını kullanmamıştır. 

Reklamlarda ünlü kişileri kullanan ürün ve hizmet grup

larını tablolar halinde verebiliriz. Tablo l'de çoğunlukla 

tiyatro ve sinema dünyasının ünlülerini kullanan Gıda sektö

rü verilmiştir. 

SEKTÖR : Gıda 

I•1ARKA ÜRÜN ÜNLÜ YIL 

Ayı:ıc..l: Ayçiçek yağı ŞŞvket Altuğ 1983 

Çaykur Çay i·lel tem Doğanay 1987-88 

Dil oy Çiklet Fa tma Girü: 1986 

Emirhan Su Tanju Çolak 1987 

Evet Yemeklik V~ ar. Belkıs Akkale 1988 

Evin Kahvaltılık ııra.r. Adil e Naşit 1985 
ı;ıiliz Hakarna Çiğdem Tunç 198<'3 

Ay dan Şener l9f38 
l'Iedret Güvenç 1988 

Lezzo Toz içecek Hulusi Kentmen 1985 

Li pt on Çay Gülriz Sururi 1989 

Lö·.venbrau B ira Ercan Yazgan l9E35 

Hüseyin Pe yda 1985 

I•larsa Yemeklik mar. Güzide Kasacı 1987-88 

Hint i Çilüet Nejat Uygur 1986 

I'·'lis Süt Cüneyt Tanman 1988 

Neba Kahvaltılık mar. S una Pekuysal F)87 

Defne Yalnız 1988 



SEKTÖR : Gıda (Devamı) 

l•1ARKA ÜRÜN 

Nestle Kakao 

Özcan Çiklet 

Panço hısır g~vre~i 

Patbom Çiklet 

Pepsi Cola Meşrubat 

Tam ek l11leyva suyu 

Topitap Şeker 

Ülker Çubuk kraker 

Vi ta Yemeklik mar. 

Yeşilim Çiklet 

ÜNLÜ 

Cansu Akbel 

Kayahan 

Erol Günaydın 

Atilla Arcan 

J:vlichael Jackson 

Lional Hichie 

Tina Turner 

Gür Akad 

Derwall 

Sema Yunak 

YIL 

1988 

lC)87 

1987 

1988 

1988 

1987 

1987-88 

1987-88 

1988 

1987-88 

Komedi Dans Üçlüsü 1988 

Belgin Doruk 1988 

Sibel Egemen 1987 

Tablo ı. Reklamlarda ünlü kullanan gıda sektBrü. 
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Tablo l'den de anlaşılacağı gıbi hedef kitlesi çocuklar, 

gençler ve hanımlar olan ürünlerin reklamlarında kullanılan 

ünlüler devamlı televizyonda, sinemada karşı karşıya geldi

girniz kişilerdir. Bu:da tanıklık yaklaşımını kullanan reklam

ların avantajını arttırmaktadır~ 

Pepsi Cola'nın 1987 ve 1988 yılında yayınladı~ı reklam 

kampanyaları başarılı ürün-ünlü ilişkisine iyi bir Brnektir. 

1987 yılında yayınlanan reklamda, hatırlanacağı gibi 

Klips Grubu'nun solisti Gür Akad, Tina Turner'la birlikte 

yer almaktaydı. Bu kampanya hedef kitlenin dikkatini çekin

ce 1988 yılında da bir süre devam ettirilmişti. 

Pepsi c ola' nın 1988 yılında yayınladı,'~ ı reklamda ise 

Michael Jackson yer almaktaydı. Pepsi Cola'nın, gençler ta

rafından ile;i cBsterilen bu ünlüleri seçrrıesi ve bu ünlülerin 



31 

ozgun Pepsi Cola şarkısırıa_kazandırdıkları dinamizm, gençlere 

y~nelik kampanyanın etkinliCini fazlasıyla arttırmıştır. 

1988 yılında yayınlanan başka bir ~rnek Evet Margarin 
reklar:ıı ve re};:lEJJJıda yer alan Belkıs Akkale 'dir. Reklama, ya

yında kaldıSı süre itibarıyle bakacak olursak 30 saniyenin 

20 saniyesi Belkıs Akkale'nin c~rtintlisliyle geçmektedir ki, 

bu durumda ~n planda tirlinlin de2il tinltinlin oldugunu g~sterir. 

Üstelik Belkıs Akkale'nin Evet Nargarin'i kullanan/kullanacak 

hedef kitleye hitap edip etmedigi de ayrı bir sorundur. 

Yine 1988 yılında televizyonda sıkça g~rdtiğlimtiz bir un

lti Galatasaray'lı Cüneyt Tanman•dır. Cüneyt Tanman'ın Mis Süt 

reklamlarında rol alması, tirlin ile ünlü 6zdeşleşmesine güzel 

bir ~rnektir. Süt sağlıkla ilgili bir tirlindtir, b~yle bir li~ 

rUnde sa~lıklı ve hareketli olarak bilinen bir futbolcunun 

rol alması tirlinlin ~zelliklerini de tam anlamıyla simgeliyor r . 

diyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki, sporcula~ hemen her 

zaman yenilg~ye açı~ kişilerdir. 

Tablo 2'de Banka-Banker-Sigorta rek~~mlarında rol alan 

ünlüler sıralanmıştır. 

'\' ,,. 
SEKTÖR : Banka - B anker - Sigorta 

F!RHA ÜNLÜ YIL 

Akbank Bal d un Do rm en 1988 

İ zzet Güney 1988 

Erol Evgi n 1981 

Erkan Oy al 1981 

Anadolu Bankası Zihni G~ktay ıs;so 

l3anker Bak o Cenk Koray 1982 

Bank er Kastelli Se lma Gi.ineri 1982 

li'ikret Hakan 1982 

!zzet Güney ıo.R;.; 
#1'--'·-

~··ıc ..r.:-
r_,,;ıre.L Kolçak 1982 

Ekrem I)ora lf)f3;.~ 

Cüneyt Arkın 1982 

Orhan Gün:,; ıTay l9E;;2 



ı 
SEKTÖR Banka - Banker -.Sigorta (Devamı) 
F!RI•TA 

Banker Salrıan 

Bo~aziçi KBprlisli 

ve l\eban Bara,jı 

Erdem .Finansman 

Garanti Bankası 
İş Bankası 

Osmanlı Bankası 

Şark Sigorta 

Ziraat Bankası 

Vakıflar Bankası 

Yapı Kredi Bankası 

ÜNLÜ YIL 

Atilla /~.ta~::ıoy 

Çetin 'l'ekinclor 

Sibel Egemen 
Erınan Kuter 

Ahmet Evintan 

Cemile Kutgün 

Mehmet Ali Birand 

Izzet Günay 

Nevra Serezli 

Zeki Alasya 

hetin Akpınar 
Cihan Ünal 

l'Jeqe Erberk 
I -" m ' t \.azım laş;:een 

l ~::3A?ı 

l9Gl 

19U5 

198~ 

1981 

1988 

1980 

1987 

19[)8 

1988 

1988 

1983 

1987 

T~~lo 2. Reklamlarda ünlü kullanan banka-banker-sigorta 

sektörü. 
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l3anka:-Banker-Si;;;orta reklarr.larında kullanılan ünll.ilerin 

çoıu halk tarafından sevilen, saygı duyulan kişilerdir. Bu 

sektörün reklamlarında kullanılan ünlülerin ilk sır~sını 

sinema dünyasının karakter oyuncuları olu0turmaktadır. Daha 

sonra tiyatro sanatçıları ve spikerler yer almaktadır. 

Akbank reklamıarenda Erkan Oyal'ın kullanılması lSGl 

yılında sansasyon yarat:Eı',:tı. Çünkü o zamana kadar 'l1R'l' bün

ye:':Oinde çalışan bir spiker reklar:ılarda kullc::mılm:urnştJ_. Lu 

bedenle halk sansasyonu yaratan Akbank firmasına büyük bir 

ilgi duymuştu. 

Hazırladıgı ve suriduSu haber programları ile halk tara

fından sevilen, güven d~yulan ve gerçekleri ~özönüne ~etiren 
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Osmanlı BanJ::::ası ı nın re1clamıncla rol alan l·i. Ali lhrand ı ın 

kendi :çror';rar:ıını suıı .yar: "L.i.';' ci :)i Osmanlı bankasr ı nı anlatma-

sı ~-ıaL·an dilcki:.tini fa: lası~·la çel:n:i:;:, re]:-lc~m.ı izlemelerine, 

verılen mesaj ları cliiü-catle :Linler;:elerine ned.on olı.m·;.tur. Da

ha::ıı h. Ali birand ı ın l:end.i >:L;ili:' ind.el·::i. c;üven ver:~: e cluy[:;u-

su Osmanlı Banka~ıına da aktarılabilmiştir. 

lSSOıli yılların ba~ınd.a bankerlik firmaları aşırı de

recede çogalmaya başlamıştır. Halkta bu firmalara ilgi duy

muştur. Ancak içlerindeki şüpheleri de atamamışlardır. Bu 

nedenle, halkın şüphelerini yok etmek için, bankerlik firma~ 

ları halkın sevdiSi ve saydıSı kişileri reklamlarda kullanmaya 

başlamışlardır. 

Banker Kastelli, reklamlarında kullanılan ünlü sinema 

sanatçıları ile halk bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Reklam
larda. kullanılan ünlüler~ halka "Ben Kastelli ile yaşıyorum, 

ya siz ı: sloganı ile yaklaşmışlar, kendilerine duyulan güve

nı sevgiyi Banker Kastelli ı ye aletarmaya çalışmışlardır. 

Rekla0larında çoGu ke~ ünlüleri kullanan bir sekt~r de 

basın-ya,yJ.n se:::t~rüdür. :L)u sektörün rekla!'üa:cın(ia l:ulle:mılan 

ünlUler ço~unlukla gazetelerin kendi bünyelerinde bulundur

dukları ünlü gazetecilerdir. Bunların dışında politikacılar, 

iş adamları/yöneticiler ve sanatçılar da basın-yayın rek1am-

la~ıyıd~ ~ulla·1ıı~°K' t~dJr ·u·'nl;; ~g7~tecı"le~in n· alkt~ ~u··ve~ ve ..L ;. C... -~~ .._.....l .J_lı_ı..).. (.,.., -· • ..i..l. .._) ~.::..,;CA •• .J'..-' .._~ ----- ._.._ C..) .ı.. 

inc:mılırlık sa;:{:lamaları reklamlarda rol alm:.üarına neden ol

maktadır. Basın-yayın sektörü reklamlarında kullanılan ünlü

ler Tablo 3ıde verilmiştir. 



SEKTÖR : Basın-Yayın 
F!Rl'-IA ÜRÜN 

Boom Gençlik dergisi 
Ana Britannica Ansiklopedi 

Gelişim Yayın Pazarlama servisi 

Gölge Adam Gazete 

Görsel Yayın Ansiklopedi 
Hürriyet Gazete 

Kelebek 

I'iiilliyet 

Para 

Rapsodi 

Sabah 

Tan 

TV'de Gong 

Gazete 

Gazete 

Kitap 

Kadın dergisi 

Gazete 

Gazete 

··Dergi 

ÜNLÜ 

Bülent Ecevit 
;Süleyman Demirel 

Turgut Özal 

Sema Yunak 

Adnan Kaşıkçı 

Hüşfik Kenter 

Erol Simavi 

Emin Çölaşan 
Çetin Altan 

Adile Ncişit 

Zeki Alasya 

I·1etin Akpınar 

Ayşegül-Ali Atik 
Uğur Dündar 
Ayşegül Aldirıç 

Altan 

Hasan Pulur 

Bedri Koraman 

Teoman Erel 

H. Ali Birand 

Ülkü Kuranel 

f:3a1cıp Saba:ncı 

Sezen Aksu 

Bülent Eczacıba~ı 
Halis Komili 

Nüge Titiz 

Sakıp Sabancı 

Üzeyir Garih 

Emel Sayın 

Zeki I'·'lüren 

Küçük Emrah 

Aydo.n Şener 

Kecal Sunal 

Kachr İnanır 

Tablo 3. Reklamlarda ünlü kullanarı basın-yayın sektörü. 
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YIL 

1986 

1986 

1984 

1988 

1987 

1988 

1938 

1988 

1982 

1985 

1985 

1988 

1987 

1987 

1988 

1983 

1988 

l98B 
1988 

1937-88 

1987 

1988 

1988 

1988 

1988 

1988 

1988 

1988 

1928 

1988 

1937 

1987 

1987 
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1986 yılında basında yayınlanan Ana britanica reklamla

rında ülkemi~de başbakanlık yapmış ve yapmakta olan tiç ünlü 

politikacı kullanılmıştır. 

Politi~acıların, kaylJetrne olasılıklarını ve mualifleri

ni dü;;.ündüğümüzde reklamlarda kullanılmaları oldukça risk ta

şıyan bir durum ifade et~ektedir. Ancak, Ana Britannica rek

lamlarında üç de~işik g5rüşe sahip liderin bir arada kulla

nılması, bütün tarafıara seslenebilme imkanı vermiştir. Ay

rıca Ana Britannica, her fırsatta birbirlerinin yanlışını bu

lan, devamlı birbirlerine sald~rıda bulunan, üç farklı g5rü
şü~ liderini aynı g5rtiş üzerinde bir araya getirmiştir. Bu 

' • • "J 

durumda herşeyi zor begenen, beğendikleri birbirine uymayan 

ve halkın iyiliğini isteyen bu üç liderin de Ana Britannica

yı bet;eridiğ"ine- gore A~a Britannica gerçekten fevkalade bir, 

ansiklopedidir şekliride, hedef kitlede olumlu bir imaj oluş
turulmaya ç~lışılmıştır. 

-İki de~işik markanın rekl~mında aynı ünlüyü g5rmemiz de 

ııiür:ıkün olabilmektedir. Se ~.:;en Aksu 5rneğinde oldusu gibi. Se

zen Aksu'yu hem Boom, hem de Rapsodi markalı dergi reklamla

rında aynı yayın d5nemi içinde arka arkaya izledik. Üstelik 

bu dergilerden birisi gençlere diğeri hanımıara olmak üzere 

iki ayrı hedef kitleye seslenmektedir~ Bunun nedenini araş
tırdığımızdı Sezen Aksu'nun fuer iki hedef kitle tarafından 

da besenilerı bir sanatçı olduSunu değil, Güneş Yayınları'nın 

çıkardığı d5rt derginin sahibi olduğunu, bu d5rt içinde Rap
sodi ve Boom adlı iki dergininde bulunduf~unu g5rüyoruz. 

Burdan da anlaşılacağı gibi, maalesef ki bazı raklamlarımız

da ünlü seçimi, raklarnın amacı ve hedef kitlesi dikkate alın

madan başka nedenlere g5re gerçekleşmekte reklam başarısız

lığa itilmektedir. 

Reklamlarında ünlü gazetecileri kullanan Hürriyet ve 

Milliyet gazeteleri hemen her:ıen aynı stratejiyi uygulamakta

dırlar. İki gazetede ünlü gazetecileri, kendi gazetelerine 



transfer olduklarında ya da linlll gazetecilerin ilginç ro

portaj ve araştırma yazıları kendi gazetelerinde yayınlan

dıgı za~anduyurmak amacıyla kullanırlar. 
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Tablo 4- 'de beyaz eşya s eletörünün reJ<.:lanln.ı::·ıncla >..ullanı

lan linllller verilmiştir. 

SEKTÖR Beyaz Eşya 
MARKA ÜRÜN ÜNLÜ YIL 

AEG Fırın Şevket Aıtuğ 1987 
Arçelik Çamaşır makinesi Cihan Ünal 1987 
Au.er Fırın N isa Serezli 1988 

Aygaz Beyaz eşya genel Tekin Akmansoy 1981 

Leman Çim an 1981 

Profil o Buzdolabı Cüneyt Arkın 1988 

Simtel Beyaz eşya genel Cenk Koray 1988 

Sultan Buzdolabı N ec o l9f3l 

Tablo 4. Reklamlarda ünlü kullanan beyaz eşya sektörü. 

Tliketicilerin beyaz eşya satınalımında dikkat ettikleri 

konu tirlinlin kullanışlılı6ı ve teknik özelliğidir. Bu nedenle 

beyaz eşya reklamlarında, Tablo 4'de yer alan ünlülerden çok, 

uzman ki~ilere yer verilmesi daha akılcı bir yaklaçım olabi

lirdi. 

Profil o buzdolabının ciayanıklılıeını kanı tlaırıak için, 

gliçlülli2li ile linlll Cüneyt Arkın'ın reklamlarda kullanılması, 

tirlinlin bu özelligini zihinlere yerleştirmek açısından olumlu 

olabilir. Çtinkli buzdolabı sık sık alınmayan ve deSiştirilme

yen bir eşyadır, bu nedenle dayanıklılıgı önemlidir. 

Reklamlarda ünlü kullanan bir sektör de Tablo 5'de verı

len kozmatik sektörlidlir. 
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SEKTÖR : Kozmatik 

MARKA ÜRÜN ÜNLÜ YIL 

Aqua Velva , Parfüm Se yy al Taner 1979 
:::<'uar ~=oıo::ıya i'·lüj de Ar ı ~)7') 

Kro::ıatik r.rraş bıça:~;ı l~rcan Yaz0an 1988 

Lancaster Cilt bakım serisi Filiz Vural 1986 

lL Deniz Kuruoğlu 1986 

Neşe Erberk 1986 
) 

Pacoral Traş los;yonu Tarık Tarcan 1988 

Permat ik Tr ar;> bıçagı K adir J_nanır 1988 

Re w ard Deadarant Ne c vet Demir 1988 

Tablo 5. Reklamlarda ünlü kullanan kozmatik sekt~rü. 

Kozmatik sekt~rünün reklamlarında kullanılan ünlüler, 

sinema sanatının ve moda dünyasının ~nde gelen isimleridir. 

Bu ünlülerin kozmatik ürünlerinin reklamlarında kullanılmaıa~ 

rı, ürün ~zellikleriyle kendi kişiliklerini başarılı bir şe

kilde birle0tirerek, hedef kitleye aktarabilmelerindendir. 

Bu sektôrde rol alan kişiler, gerçek hayatta da meslekleri 

gere~i halka bakımlı ve hoş g~zükmesi gereken kişilerdir. 

Ealk bunu bilditi için, bu tip ünlülerin kullandı~ı kozma

tik tirünlerini devamlı merak eder durumdadır. Çünkü içlerin

de bu tip ünlülere benzeme iste~i çok yogun biçimde vardır. 

Aqua Velva reklamında hedef kitle birinci derecede er

kektir. Bu nedenle bir seks yıldızı olarak bilinen Seyyal 

Taner hedef kitleyi çekmek açısından ba:;~arılı olmuştur. 

1988 yılında yayınlanan ve ilgi ile izlenen bir reklam 

filmi de Permatik traş bıça~ı reklamıdır. Permatik traş bı
çağı reklamlarında kullanılan ünlü sinema sanatçısı Kadir 

!nanır ~zellikie bayanlar tarafından beSenilen, dinçligi, ha

reketlili'i, yakışıklılı~ı simgeleyen bir isimdir. Ço~u erke

~in amacı da, karşı cinsin bu 6zellikleri kendisinde bulması-



dır. Bu Bzellikler ise Permatik traş bıçai~ı kullanan erkek

lerde olacaktır düşlineesini olu~turmaya çalışan kampanya bu 

düşünceyi Kadir Inanır'la desteklemiştir. 

JlişUnce oldukça Gli~eldir ve satış saglayabilecek bir 
dli~Uncedir. Ancak reklamda traş bıça~ı ve Kadir İnanır iki

lisi pek net verilernemiştir. Ürün ikinci plana atılmış on 

planda Kadir 1nanır yer almıştır. 
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ünlüleri reklamlarda sıkça kullanan sektörlerden biri de 

elektronik aletler sektBrüdür. Bu sektBrün reklamlarında her 

alandan tinlüyü gBrmek mümkündür. Tablo 6'da bu sektBrün ürün

leri ünlüleri verilmiştir. 

SEKTÖR . Elektronik Aletler 

MARKA ÜRÜN ÜNLÜ YIL 

Grundig ·'video Nil Arda 1985 

Profila Televizyon Mazhar-Fuat-Ö~kan 1937 

Saba Televizyon Schumacher l'j::38 

Sil:! tel Televizyon 

1-'Iüzik seti Cenk Koray 1988 

Sony Video Atilla Özdemiroğlu 1987 

Toshiba Video Atilla Are an 1986 

Vestel Video Emel Sayın 1986-37 

F'erhan Şensoy 1985 

Tablo 6. Reklamlanda ünlü kullanan elektronik aletler sektBrü. 

Ülke~ize geldi~inde büyük sansasyon yaratan Alman milli 

takırının ünlü kalecisi Schumacher'in, Alman patentli Baba 

televizvonlarının reklamlarında kullanılması başarılı alabilir. .... "' . . 

Çünkü Jchumaclıer ülkemize geldiSinden beri ilgi ile izlenen 

sevilen bir kişi olmuştur. Ayrıca ürünü serçekten kullanması 

ve tirlinden mer.ınun oldu~~:unu belirtmesi hedef kitleyi kolayca 

etkileyebilir. 

·,ı 



}{e~:lo.:'!Ü<2da Ü'1liileri kulle.ne.n temizlik malzemeleri se'r~

t~rli Tablo 7'dc verilmistir. 

SEKTÖR 

I'IARKA 

Al o 

Ark o 

D uru 

}!'ay 

J"el 

Lux 

I'1intax 

Üf:10 

Pril 

Tom 

Tursil 

'l'ablo '7. 

Temizlik Malzemeleri 

ÜRÜN ÜN~Ö 

To~ Jeter~an Ajia ~ekkan 

Zeki ı·nıren 

Tra::._:; sabunu 

:Banyo-el sabunu 

Toz deterjan 

Krem eleterjan 

:Banyo-el sabunu 

'.:2oz deterjan 

'l'o z eleterjan 

Sıvı deterjan 

'I'oz deterjan 

Toz deterjan 

Toz deterjan 

rJevra Serezli 

Cüneyt Arkın 

liali t ı:~ ı vanç 

Selçuk Özer 

Ne co 

:Clalit Kıvanç 

Selma Güneri 

Sema Yunak 

Nastassia Kinski 

Sophia Loren 

Gazanfer-Ulkü Üzcan 

hali t }{J_ vanc 
' , 

Emel n 
ua;yın 

Ser.:a Yunalc 

Aclile ]\aş it 

Defne Yalnız 

ÜlkLi. ~,:ure.nel 

YIL 

1986 

1~;'86 

1987 
1987 

1988 

1930 

19[-37 

l r,,---,7 
')lJ 

1931 

1'-::;T_: 

F:'87 

Reklamlarda ünlü kullanan temizlik malzemeleri 

Tablo ? 'de :.:;örüldi.L _;\.5. ci bi o.:'''.l se}.;:_t;,jr içinele J~arJ<::lı r:-ıar

kaların rekle.rr:ıncla e,ynı ünlü lcullc.mJ.lmc'.l~tadır. Lunun tü.l:etici---

vi etkilemede ne derecede basarılı olaca~ı tartısılmakta olan u ,, -~ ~ 

bir konudur. Çünkü tüketici aynı ürün grubu içinde clevanüı 

aynı linlüyü cördüSü için ürünleri ve markaları karıştır~ıil-

m ektedir. Aynı ünliin(_i_n kullanıln,:o.3ı rel:le:~r::ıı ,ya;:nL:'n marl·:::::.la-

r'ı Ql11"':::,·u··7. VÖılile ,-o-f-·1-ı" j_., ç,>:':P·}·te·1·ir l!e'ief' 1.-j tleniD zj_J-ınÜJQe tek - _._ ....... ~ ....... < .... ıl ~-1...- ....., ..., ... '>.. ._.~......... ... ~ • • - ........ • 1~ _ .... - - . - -·~-

, ı· ........... ..... --ı-..lr ....... , 8,.....ır:\ ··"11,...._ ... ,...,),....1-C y!1ar1r,~:ı"'!_...,I' ;)l·,~~,~·j-r'ı····-.JLJ lo~'.":ly•ı . ....:--,..-.ılrr,a>··l-·ı 0 1: ncb . .c.~,_G_ • .f·'"'--.l..v _L'c~.,ı . .:;.c-..v ·, ll r.,~.-cc • __ Lu ..... _:'_.'->h>~.- ·.:'V-'--'- -'-''· -.\.vC.,-

dır. 



L~O 

:r:ı ;;e Jur_ı. ',):::' o-el ;:,;al)unu re:d,,~: L~rLıda •. cılit '-ı·;unç :~u.llanıl

r:~ı::>tır. i,alit ~<ıvanç 1 ın bu üç reklam ar;Juıncla iJ.k çı-~.tı ı re}:-

l:.:ı::c Jı;ıo to:.::: J.c;tcr,ja~ı olr:u:·;tuc. Anc:ıi·:, dj_ er ü:cLi:ı~_e:'i:ı reklan-

;:;·icilerin çoğu rlali t "(ıva;ıç 1 ı 0Lo toz cleter,jan re··:la~~,ındn 

görmeye alı _:t ı:'i;ı iç in, Ark o ve Duru ürünlerinin reklaır:ların

da Halit i.Cıvanç 1 ı gördüklerinde ister ü:;ter:ıez Oıno reklar.ıı 

ça·:trışım yapmaktadır. Bundan da anlaşılacağı gibi ünlü kulla

nılmasında dikkat edilecek noktalardan biri de, ünlü kişinin 

çevirdi~i film sayısı ve çeşidi olmalıdır. 

1979 yılında Tom deterjanının reklamında rol alan Defne 

Yalnız, senaryo içinde ürüne yakışan bir gör~nümde kullanıl

mıç;tır. 

Defne Yalnı~·'; ün ünü kazandı;'~ı :1Kaync:malar" dizisinde evin 

hizmetçisi rolünde idi. Evin temizligi, çamaşırı, bulaşı~ı 

Defne Yalnız'dan sorulurdu. Bu nedenle(ününü kazandı~ı dizi-
.:ı :; "Y\ .,··n·; · a)~,yı.., ... :-- ""'n· ,....,. -:-l.-..mı ;ı!=J.ı,....ıa ı··,~andırı"ı 1rılQı-.... ·ı·-ı,·:'le··- -=....,·...,.-~\ U.eL\:_,_ -L0J.Ul U Ç (:_)~~.:;,. ~ı_,_ıp, _,_e_:\...Lc:l.ll '-c'-'~" d l v -'- CU.) .ı.ı;: .!:'- .L\,;J.t") 

Defne Yalnız Tom tmz deterjanlarının reklamında s~rekli çama-

;;ır yıkayan· bir kişiliCi canla.ndırınştJ.r. 

Tekstil ve hazır giyim sektöründe kullanılan ünlülar 

Tablo 8 1 de verilmiştir. 

SEKTÖR 

IvJARKA 

Aksu 

Diana 

Gi.iı;ıü~:ş suyu 

İGS 

i~oyunlu 

Tekstil ve Hazır Giyim 

ÜRÜN ÜNLÜ 

... 1:\ ll :11 C:.?-. f} 

İ p 

li alı 

hazır giyim 

nal ı 

;ıazır giyi:n 

Tarı~: '.Carcan 

Yaşar Alptekin 

Ayşestil Aldinç 

Hüklıet Duru 

r:L1 arık ~L'arcan 

Cüneyt ArJ.cın 

Nül;;:het Duru 

YIL 

1985 
1985 

Ali ~ocateoe 19 



SEK·rJR Tekstil ve tiazır Giyim (Devamı) 
h ARKA ÜRÜN ÜNLÜ YIL 

r;uJo .:.cı:-::ıı-· r'~i.;.:iri: Hınc al Uluç 1S'86 

Hür.ıeyro 1')86 

Letin 1'elün ı i :,.~-~'.h , .... ,· '-' 

\:Jr en E ayan l'~alnş i::ıli :;i '1\ir~an Şor av 
V 

1986 
Sultan Halı 6ihni Göktay 1 c_ 

Tablo S. Reklamlarda ünlü kullanan tekstil ve hazır giyim 

sektörü. 

Türkan Şoray•ın Oren ~ayan nakış ipli8inin reklamında 

kullanılması, reklamcılık çevrelerinde oldukça ilgi uyandır
mıştır. Ören Bayan nakış ipli2inin reklamlarında Türkan 0o

ray ön plandadır. Reklam filminin yarısından ço~unda Türkan 

Şoray ~;örülmaktedir. Durunı böyle olunca Üren E.ayan dil:iş ip

li~i yerine dikkat çeken Türkan Şoray ol~uştur. Bu reklamda 

bir başka nokta da, nakış ipli(~i kullanmayan bir kişinin he

def kı~le üzerinde ne derecede i~na gücü olacagıdır. 

~udo hazır giyim 1936 yılında yayınlamış olduSu kam)an-

ya ile oldukça ilgi u~andırmıştır. Çünkü toplumun sevdi~i, 

özenerek baktıgı ünlü kişilere reklamlarında rol vermiştir. 

Böylece hedef kitleye ulaşınada kolaylık sat{;lamH)tır. fviudo ı nun 

reklam kam~)anyası, ~'iudo ı dan giyinen kir;. ileri tanıt!~~ış, hal!c

ta bu kişilere karşı özlem uyandırsış bu özlemi de Mudo ürün-

leri giyerek karşılayabileceklerini vermeye çalışmıştır. 

Anlatılan sektörlerin dışında kalan diSer sektörlerin u

rünleri, markaları ve ünlüleri Tablo gıda diJer sektörler adı 

altında verilmiştir. 



SEKTÖR Diğerleri 

J:IIARKA VE :FİRl·iA ÜRÜ H ÜlfLÜ YIL 

Ak ra 

Arte::ı::ı. 

J3eko 

Galeria 

Eel ix 
I~"leges 

Ivlercedes-Benz 

i'Iilli Piyango 

Mobil 

Reı1ault ll 

Shell 

Spor-Loto 

Sümerbank 

Tayf-Falks 

,·ıo t or yn.fsı Ayclan ;~en er 

Sıhhi t2sisat mal.0ener ~en 
; 

Di.r:i~-; rnakine.:::ıi 

,~ . 
ı.:::ıgara 

Motor yaf;!;ı 

İnşaat mal. 

Otobüs 

Şans oyunu 

hotor ya~~ı 

Otor:ıo bil 

i·:otor yat.;ı 

Şans oyunu 

Nurhan Damcıo~lul988 

Can Gürzap 1928 

l-ietin Uktay 1985 

Nlizeyyen Senar 1986 

Kadir Savun 1984 

Ümit Veli Koçal 1988 

Zeki Alasya 1980-88 
. J 

Metin Akpınar 

l~erdi Tayfur 

Vlüi ballı 

1980-88 

1986-88 

Cihan Ünal 1988 

Ümit Veli ~oçal 1988 

i'err:.m Kutman 1987 

Tekin Akınarısoy 1986 
:oı::.:r; 
....... ,/ .... _.. ( 

Hanm Kolçak 

Hulusi Kentmen lSBO 

Tablo 9~ Reklamlarda ünlli kullanan eliSer sekt~r grupları. 

Hedef kitleyi en GÜzel y~calayan ünlülerden biri Ferdi 

Tayfur' dur. lı'erdi ~'ayfur, motor ya :ı ~cullr~nan dolmu9, oto

büs, kamyon şoförlerinin sevdi&~i ve devardı ::.evkle dinledüj;i 

sanatçıdır. Böyle bir sanatçının, tavsiye edece~i motor ya~ı

nın şoförler tarafından tercih edilınesi daha kolay olabilir. 

Ürün ile ünli..inün biitlinle::;mesine, hal~an zevkle ile;i ile 

yılınd::m e::;linünıU:-~e kadar re:!darüarda t.;ördli:J;ü-

muz Milli ~iyanco ~eki Rlasya-ı1etin Akpınar ikilisi başarılı 

bir ~rnektir. 



dal k ıiiiJli j_ıi7an:-::o 1 yu duydur·unda =:;eki Alasya ve ııetin 
Akpınar 1 ı hatırlamakta aynı şekilde Zeki Alasya ve Metin 

Alennar 1 ı c;ördü':':Ü'1:le ihlli Piya~1c·o 1 yu hatırlar:ıaktadır. i~u 

ünlii ikilinin i~iraat ~_:aDkası r·e!<::la:üarı:1da yer alması bile 

~'ıilli ~)iyanc;o 1 yu zihinlerden cı.ta;namıf}tır. Dunun neuenini, 
; 

uzun siredir aynı marka altında, aynı reklamda, aynı ünlü 
kişilerin yer almasına ba~layabiliriz. 

B. TLL\t~İYE 'DEKİ REKLAiviLAHDA I··IEDYAL.ARA GÖilli KULLANILAN 
ÜNLÜ KİŞİLER 

TJrkiye'deki reklamlarda son zamanlarda ünlü kişilerin 

kullanımı aşırı derecede artmı~tır. Reklamlarda g~rdügümüz 

ünlüler hemen hemen her meslek ~rubundan oluşabilmektedir. 
Ancak reklamın başarılı olması için seçilen ünlülerin ürüne 

uygunluguna, hedef kitle tarafından tanınırlıgına ve rol al
dıkları film sayısına dikkat etme;~ gerekir. 

Türkiye'de reklamlarda kullanılan li~lü kişileri meslek

lerine g~re ayırdıgımızda, en çok ses ve sinema sanatçıları 

g~rülmektedir. Daha Bncede belirtti~imiz gibi, bunları ti

yatro sanatçıları, spikerler ve sunucular, gazeteciler, spor
cul 8" .; c "'daml"'rı/yo··net:-i ci l<>Y> ne U'7manl ar izlemektPdı· r . ...ı... ..... ._ ' ...._ "!/ '-"· u:. . ...,..._ - ..; ..L.. - Ç..L V L-J J.. _._ .,.._ ._ 

Tablo l0 1 da reklamlarda rol alan sanatçılar ve han~i 

medyalarda kullanıldıkları incelenmiştir. 

MESLEK GRUBU Sanatçılar 

ÜNLÜ f'IESLEK l'IEDYA 

AtilL-;, Özdemiro0;lu Besteci .. Televizyon 

Ajda Pekkan Ses Sanatçısı TV/Radyo/Basın 

Ali Kocatepe ll ll Basın 

Atilla Atasoy ll ll Basın 

Ayşep-:ül Aldinç rı :ı TV/Basın 

Belkıs Akkale ll ll Televizyon 

YIL 

1987 
1986 
lC)86 

1981 

19.36 
1988 
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HESLEK GRUBU Sanatçılar (Devamı) 

ÜNLÜ MESLEK MEDYA YIL 

Kadi::-- 0avun ,.-.,. 
oınen:a CJ,y1.1n C lJ. ~:)ll TV/Basın ı:;ı,~-)'~-

.t:azırr: Ta:!kent " :ı 
Basın r'-'7 ')·:) 

h.e::ıal i3unal tt i tt 
Basın lY87 

Eüjde Ar tt tt rrV/Dcı.sın l or/C) 
j ( .-' 

' 
Sel ma Güneri tt tt TV/Basın 1982 
i3ener :;en tl tt TV/Basın 1988 
Tarık Tarcan tt tt TV/Basın ı 9:36-3(3 
Yaşar Alpte1ün tt tt Basıri l9B5 
Adil e Naşit Tiyatro Oyuncusu TV/Basın 1985-86 
Atilla Arcan lt ll TV /i·(adyo/Basın 1987-88 
Can Gürzap ll tl Televizyon 1988 
Defne Yalnız ll tl TV/Basın 1979-88 
Ercan Yaze;an ll ll TV/Bci.sın 1985-38 
Erol Günaydın ll ll Televi;Dyon 1987 
Fe rhan ~)ensoy ll ll TV/Basın l ')8L~ 

Gazanfer-Ülkü Özcan ll ll TV/Radyo 1987 
Gülriz Sururi lt ll Basın 1939 
Ealdun Do rm en ll ll Televizyon 198.3 
Leman Çim an tt ll TV/Basın 1981 
1-~üşfik Kenter tl ll TV/Ba:nn l'~-~7 -~}(j 

l'iedret Güvenç ll tl TV/Basın 1988 
Nevra Serezli ll rı TV/Basın 1987 
Nejat Uygur tl tl •J:elevizyon 1986 
N isa Serezli ll ll TV/Basın 1988 

Perran Kutırıan ll ll TV/Basın 1987 

Selçuk Özer ll tl Televizyon ıss:J 

S una Pekuysal tl ll TV/Basın ı 9(37-88 

;·,~evket Al tur· ll ll Televizyon 198:5-89 ,_, 

Tekin Akmansoy ;ı rı TV/Basın 1931 

Zeki Alasya ll Tl •J:'I/Ba s ın lSe-30-88 

I"'etin Ak)ınar ır ll T'v /Basın ıc:E>J-88 

:. 1 • 

6ırını Göktay IT ll ,-Tl •r 1 
·.L '' nasın ı ~:7:~.··;-88 



f·1ESLEK GRUBU Sanatçılar (Devamı) 

ÜNLÜ ÖZELL1G1 !'1EDYA YIL 

l'Iel ter:ı Do ';ana.v 1l'elevizyon ı ~ıs:~ 
ll 

Nil Arda ll 

Sema Yunak rı 

Ii'iliz Vural ll 

&azlı Deniz Kuruo~lu ll 

" 
ll 

" 
ll 

ll 

1l'Y /basın ; 
Easın 

T'J /l-;asın ; 

Basın 

13asın 

Tablo 10. Reklamlarda kullanılan ünlü sanatçılar. 

1935 
\/ ;· ....... !! \ l .·,n· 07 
. .~ ...... -.·- .... _. 

198.?1 

198~) 

Tablo lüıda belirtildigi gibi reklamlarda ayırım yapıl

maksızın her alandan ünlü sanatçıyı görrnek mür:kündür. 

Reklam medyalarının ço~alması ve gelişmesi, hedef kitle

lere ulaşmak için de~işik stratejiler uygula~ayı cerektirmek

tedir. Sözgelimi televizyon reklamlarında sanatçıların aşını 

dereceele kullanılm<"-Sı bunun bir sonucudur:'. 

Türlciye ı delü re.kL:u::la.rda aynı ürıl-:j_y(i televizyorıda başka 

bir urw1 ve mc::.rkanın rekl%ıında e:öri.irken, basında daha başka 

bir urun ve mark::-:mırı reklaı:ıınde, görr:ıekte;yiz. 

Bundan ba~;ka de::.ti <~ik 1.:ırun .cr:ru·-:ılarında aynı ünlünün rol 

aldı(';ı:1ı da c;örn!ekteyiz. Sözr;elüü i-Iereedes otobüs ve ~:hell 

motor ya(; ı re<dcu~ıc~rında Ümit Veli ~~oçe.J_ 'ı c-;örr-;e].;:teyiz. !::.el-

ki de re)da::ıcılar bt:.nu ';-)ilerek ~er•;e::::ıe~,~tir-:~i.ç~lerdir. Şöyle 

ki, belirli bir takım özelliklere sahip tüketiciler belirli 

bir ürün grubune. yöneltilmek istenilmiş olabilir. Yani Tablo 

gıda da belirtildi(i gi~i ayrı marka ürünlerin reklamlarında 

kullanılan a:ynı ünlü ile, söz::z:elimi :ıercedes r:ıarka oto~·;iis 

kullanan kitlenin Ghell marka motor yaSı kullanı:ıası teşvik 

edili~on olabilir. 

forıde. sesleri-ün duyulmc"-r.:aJır. Söv:eli!:Ü, Galeria rekln::ıla-

rınd:J. Can Güı:zr.:ı.-:J ı ın fo Y)/"ı.."' knn,,~,,ası Uıı~;; i:~uranel' in bazen . . ..... ·.._C!.. - V V,•:.{.ıd ' --··~./. 



görüntüsüyle, bn.zcrı forıda sesiyle l<illiyet p:·a ete~3inin rek

la8larında rol alması, Cihan Unal 1 ın ~enault ll ilash oto

mobillerinin rc:d::ı.: .. lurında .fonda se::>inj_n duyt:lm.':ı.sı rd 1)i. 

j\adyo rct:la:·ıları:1de. öne'ı~li olan ses 1 dir. ııu nedenle 

re.dyo rekla:ı:larında kullanılan ünlü kişiler s8sleri ile 

ı.:"ı"rı v<=>·omı·• c•ı"neı'·a tı"v·'tY'o 0 "',-.. :1 "-~ l ~· .. ;:ı .::ı ~ .:~ ' ~ ... 1.!,. ...1- ' ,_.)Çı...) sanatçıları ve suiker i.le 

sun· ... culard.ır. Sözz,;elimi, Harun Kolça .. k 1 ın Sürıerbank ma>·aza

larının reklamlarında rol alması ~ibi. 

Ta'c:·lo ll 1 de ço[Sunlukla e~ıda ve elektronik aletlerin 

reklamlarında rol alan ünlü sporcular verilmiştir. Spor

cuların kullanıldığı medya genelde televizyon ve basındır. 

MESLEK GRlJBill : Sporcular 

ÜNLÜ SPOR DALI HEDYA YIL 

Cüneyt Tanman Futbolcu Televizyon lS28 

Derwall Futbol antrenörü Televizyon 1C>3G 

E:~,man Ku ter Basketbolcu Basın t '-·) '\ ., 'P 5 
-/'--

i·~ etin Oktay l"utbolcu Basın lS(36 

I··Ietin Tekin Futbolcu Basın 1)36 

Ne c vet Demir Tenisçi 'I'elevizyon 1~~.:::.8 

Schumacher J_;'u tb o ı c u rırv /Basın 1938 

Tanju Çolak Futbolcu rıı-v/Basın 1987 

Veli Bal lı Atlet TV/Basın 198Lı-

Tablo ll. Reklamlarda kullanılan ünlü sporcular. 

Reklamlarda kullanılan sporcuların ço~unlu~unu futbol

cular olu.şturmaktadır. Bunda!.1 anlaşılaca::;ı c;ibi Tür;·;:iye 1 de 

en çok sevilen ve izlenen spor dalı futboldur. 

Reklamlarda sanatçılara oranla, sporcuların az kullanıl
ması suorcuların ve takırılarının her an yenil~iye u2rama ola
sılıkları ve buna ba~lı olarak da ünlilüklerinin kaybolabil-

mesidir. 



47 

'Iiir\:iy.:::: 'deki re:dar.llarda lcullc:o.nıl<m sporcular tarafta.r 
av•~•ı•·ı ··:·öcttYl""'l;·,,·•l•'C:l .··irı coevı"len 'iJC> be."f·e.n·ilen lri"'ı"lc-.r·'ir ._1 ...L- ·• ~·.,;:.) \...<...ı....,, • .._.,~,......_..L.c..,..ı.,.. .._., .o. ı._.. l •, !.J._L .\.._._,:;: \....-. :..J.. . ._. e 

ye baçluyan ~azetccilBr ~ahlc l2'de verilmi~tir. 

MESLEK GRUbU Gazeteciler 
ÜNLÜ GÖREV! I1EDYA YIL 

Altan Oy men Baş yazar Televizyon 1988 
Be dr i Koraman Karikatürist Televizyon 1()3(3 

Çetin Altan Köşe yazarı Televizyon ı 1988 
Emin Çölaşan Köşe yazarı Televizyon l98c3 
Erol Simavi Yönetici Televizyon 1988 
hasan Pul ur Köşe yazarı Televizyon 1928 

Eıncal Uluç Spor yazarı Basın 1988 
1·1. Ali Birand Köşe yazarı Televizyon 1988 
Te o man Erel Köşe :;,razarı Televizyon 198·3 

Tablo 12. Rekla~larda kullanılan su~eteciler. 

Reklamlarda :ullanılan gazeteciler, fenelde kendi çalış

tıkları gazetelerin reklamları için kullanılmaktadırlar. Sö;

geliDi, Emin Çölaşan'ın Hürriyet gazetesi reklamlarında kul

lanılması gibi. Ayrıca 3azeteciler bir 0sazeteden, diğer bir 

gazeteye transferleri sırasında reklamıara konu olmaktadır

lar. Böylece transfer olan gazetecinin okuyucusunun da ga:~ete~ 

sini de~içtirebileceti ima edilmektedir. Sözgelimi Hasan Pu

lur'un Hürriyet gazetesinden Milliyet gazetesine 3eçişindeki 

~~ı o ı. 

Gazetecilerin transferleri sırasında yapılan reklamlar 

genelde duyurucu nitelikte olmakta ve medya olarak televiz

yon kullanılmaktadır. 

Reklamlarda kullanıl&n diker bir ünlü grubu da spiker 

ve e~lence programı sunan sanatçılardır. Bunlarla il~ili a

çıklaınalar rrablo ı~-.. 1 de verilmis;tir. 
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lviESLEK GRUBU Spikerler ve Sunucular 

ÜNLÜ l"IESLEK JVIEDYA YIL 

Erkan Oy al Spil-::er TV/Basın 1931 

Can su Ak bel Sunucu Televizyon ı QÇ~.q 
./ '-~ .j 

Cemile Kutp;ün Sunucu TV/T3asın l9E3l 

Cenk Koray Sunucu TV/Basın 1se~:-23 

Ealit Kıvanç Sunucu 'rV/Basın 1931-83 

Ülkü i:\. uran el Spiker Televizyon 1987-88 

Tablo 13. Reklamla~da kulla~ılan spikerler ve sunucular. 

'I'RT kurumun_da çalışan spikerler, kurumun koydu~;u kural

lardan dolayı TRT kurumundan istifa ettikten.sonra reklamlar

da rol almışlardır. Sözgelimi Akbank rekla~larında gördüğü

müz Erkan Oyal gibi. Bunun dışında TRT kurumunda sözleşmeli 

çalışıp, reklamlarda rol alan ünlüler de bulunmaktadır. 

Sözgelimi Simtel ürünlerinde rol alan Cenk Koray gibi. 

Spiker ve sunucular televizyon pro;!,ramlarından tanı~~,.::.ıl'~

ları için, ço~unlukla televizyon reklamlarında rol almışlar

dır. Bu grup ünlüler, ürün ayınımı yapılmaksızın bir çok Ü

run reklamında rdl almışlardır. 

Tablo l4'de reklamlarda kullanılan dirter ünlü kişiler 

verilmiştir. 

lVIESLEK GRUBU Diğerleri 

ÜNLÜ l\1ESLEK NEDYA YIL 

Adnan t\:aşıkçı Sanayici Televizyon ı :JE~r) 

Bülent Eczacıbaşı Sanayici 'I'elevizyon 1988 

:halis Ko mili Sanayici fl_'el e'.rizyon 1oo,7 ./'--" 

i3ai>_ıp Sa '.Jan cı Sanayici TV/Basın 1988 

Bülent Ecevit Politikacı Basın F?86 

;3ül ey:ııan Demirel Politikacı J)a:3ın 1986 

'rıurgut Özal Politikacı Basın l9t"36 

ı:uge Titiz Yönetici 'relevizyon ı c) qp, 
... '··' ·~-

Ümit Veli Koç al ll zman ş of ör rrV/Basın 1oc::?. ./l_ ..... ._... 

rn h l !• 
~; 1r ,.... n V> ~ , l 8." di,'::·er unluler. 



Yöneticiler/İş adamları ve nolitikacılar basın-yayın 

a~ırlı~lı lirlinlerin re~lamlarında rol almı~lardır. Bunun 

nedeni bu iinlUlerin hedef kitleyi etkileme güçlerinin da

ha fazla olmasıdır. 
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IV - SONUÇ 

Reklamın birinci işlevi, hedef kitleye ürün veya hizme
tin sa;layacagı yararlar konusunda bilgi vererek tutum ve 

davranışını etkiıeyebilmektedir. Hedef kitleyi etkileyebil

mek için reklamlarda linlli kişiler kullanılmaktadır. Reklam

larda ayırım yapılmaksızın her alandan linlli sanatçıyı g~rmek 

mümkündür. Bunun nedeni televizyonda, sinemada, basında de

vamlı g~rlilen sanatçıların kamuoyu tarafından begenilmesi 

ve yüzlerce reklam arasından daha çabuk dikkat çekebilmesi

dir. Ünlü kişi ise kendi iş alanında tanınmış kişidir. Bu 

g~rü~;ten hareket ederek tc:. zin ilk bölümlinde, reklam ve ünlü 

kavraiları açıklanmıştır. 

İkinci b~lümde, reklamlarda ünlü kullanımı ayrıntılı bir 

şekilde incelenerek, ünlü kullanımının yararları ve dikkat 

edilmesi gereken noktalar belirtilmiştir. 

Reklamlarda kullanılan ünlü kişilerin inanırlıgı, tanı

nırlı~ı, ürüne uyGunlu~l~, aynadıkları film sayısı ve çeşidi, 
özel hayatları, toplumdaki yerleri reklama konu olan ürün 



veya hizmetle do~rudan il~ilidir. Çünkü tirüne uy;un olmayan 

tüketiciye ~üven vermeyen, başku lirlinlarin reklamlarında 

ı<)rjlmü.::-. olan, to.oluma .i tic i r~ele':ıilecek dn.vranı~şlarJ_ ol

mu.: >ci i ne denli ünlii olur:::;a olsun reklamını yaptığı uru

nun veya hizmetin i~ajını k~tii y~nde etkileyebilmektedir. 
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'-re zin üçüncü böliimünde, '-l'ür!ciye 'deki reklamlarda kulla

nılan linllller incelenmiçtir. 

Türkiye'deki reklamlarda ünlü kişileri kullanmak, rekla

mın etkinli6i üzerinde genelde olumlu yönde bir etki yapmak

tadır. Ancak, reklamlarda ünlü kullanımında dikkat edilmesi 

gereken noktalar gözden uzak tutulursa, reklamdan beklenen 

fayda ortadan kalkabilece8i gibi, olumsuz sonuçların dogma

sına da neden olabilir. Ünlü kişinin reklamda yer alması ürün 

veya hizmetin daha fazla duyulmasına neden olmuyorsa, bir 

yerde sadece ünlü kişinin reklamı yapılmış olur ki, bu da 

yanlı0 bir yoldur. 

Sonuç olP~&k 1 Türkiye'deki ~~klamlarda ünlü kişiler kul-

lanılırken, ünlünün ~inüne uys~nlu2una, inanırlıtına, tanınır

lıSına, toplumdaki yerine dikkat etmek 3erekmektedir. Planlı 

ve Lirüne uygun ünlü ~-cullanılmalıdır. Sırf reklm'larda ünlüye 

yer vermek ıçın kullanılmamalıiır. 



EKl 

TÜHK:tYJ.:;' Dı~:KJ:: RJ.:;KLPJ"'lLARDA KULLAiHLAN SANATÇII_ıARA. İLİŞKİN 



Ajda Pekkan Bars 
40 yaş1nda 
Süperstar . 

. . {;((;.: 

! . ' 

•::,:; 

'1::· !·.,;: . ~· .v·.:·.·.· ~ •. ~ :-;. :;·~·ı' . /t.'.~·."·. 
:· .. ~.~ ........ ~.:.·:.-:.;.;·.:: ..... \··~· ... 

..... •.• '(•.' ~ ~ 1. ı, ... ; ı• ·' .:.:. ·f•\•(': 

~·. ' ' . . 

MUOO 
AN KARA,. .ııı;ı Zl LAY 1 ANT AL YA. 
• ALANYA 1 AYDIN • KUŞADASI 
BURSA 1 HATAY ,..ANTAKYA 
ISTANBUL• RUM HI• BAHARIYE 
> ERENKOY • BAGDAY • MECIDiYEKOY . 
'- MISIR ÇARSISI,. SAKlAKÖY ll> LEVENT ; 
>FATIH • BESI K TAS·• YESiLKOY 
~ AKSARAY,. FITA$11ZMIA .. KORDON 
KOCAEli • G0LCÜK 1 KONYA 
'ıULATYA t MANISA,. TURGUTLU 
•uGLA• SOORUM • MARMARIS 

•.:: ... . ,., 

:.,;; 

·, 

.. 
·' .. / 

. ,i 

· Mudo Bluz: çizgili 
poplin, 16.500 TL. Mu· 
dO · Kemer:. Hakik: 
·deri,. 6.820 TL Mu do 
Etek: Lambswoll, 
13..750TL.'Mudo 
Ayakkabi: Hakiki 
deri, 17.600 TL. . 

Şekil 1. Mudo reklamlarında yer alan A,jda Pekkan. 
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KİiHDEDiR 
Kimdedir güzeli sesin 

Kim bana der güzel sensin 
Mavi kimde, kırmızı kimde 

Yeşil kimde, al kinu1e 
VESTEL. Renkli dünyam 

VESTEL. Cizlis~darn 
VESTEL. Kim s~mez seni 

VESTEL! 

•• 1? 

Emel Sayın, Vestel için 
size iki güzel şarkı söy"ıüyor. ... 

Televizyon ve radyodan dinleyin, 
karannızı verin: 
Hangisi dııha güzel? 

"Kimdedir" mi, "Dokun" mu? 

Vereceğiniz oylarla 
Vestel Şarkısı'nı siz seçeceksiniz; 
Emel Sayın söyleyecek. 

~-.·-':'-·····n 

.. -· J-·~j 

LE:J 

1 

~. 

Vestel Şarkısı'nı seçenler 
arasmda çekilecek kurayla 
Vestel renkli televizyonlar, 
Vestel videolar, Vestel müzik setleri 
kazanacaksınız. 

Vestel Şarkısı'nı seçin. 
Biz, halkın seçtiği 
bir şarkıya kavuşalım, 
siz Vestel'ler kazanın. 

Ilileri teknolojiden üstün ürünler" 

DO KUN 
Do kım, tüm renkler ipeğe dönsün 
Dokun, nağmeler, sesler dökülsün 
Dokım, n"i;a!ar gerçeğe dönsün 

VESTEL, VESTEL! 
Cün!en·m VESTEL' le 
Daha bir güzel. 

VESTEL Şarkı Yarışması · 
PK 158 
&>622 Levent-İstanbul 

ı 
Emel Sayın'ın oöylediği 1 

Vestel Ş:ırkılan'ndan 1 

aşağıda i~<ıretledigimi daha çok beğendim. \ 

1 
Kinuiedir O Dokun O ı 

1 

Adım Svyadıın: 

1 

Adresiın: 

L___ ______ ··_·_··_···_···_···_ .. _··--------~ 
Vı-sıel Ş.ırkı/an'm 14-19-21-26-28 K.ısım g~d~d 

s ant 21 .J0-22.30 arasında :eievızyortdilı:kyf':bilir vt' 

. Cunuınt!Si P:ı..:ar luıriı; lur gıin TR T-l omıJc. yayınmda JirılrytbıJirsınıı. 

Şekil 3. Vestel Televizyml reu~lamrında yer alan Emel Sayın. 

vı 
vı 



rrTI1 .ı n ı 
<i ll ı 

) i t 1 
i t 1 
! ' • ~ 
l ' 

Şekil '-~. Pepsi Cola reklamında yer alan Michael Jackson. 
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Şekil 5. Aqua Velva Traş Losyonu reklamında yer alan 

Seyyal Taner. 



AMERiKA,AVRUPA,JAPONYA: NlN YAY1N SiSTEMLERiNi, TÜM KAYIT SiSTEMLERiNi, U'fDULARl izLEYEN, 
ÜlKEMiziN iLK VE TEK RENKlİ THEVİZYONU 

~D~Lr~M 
r:· PAL/ SECAM/NTSC 4.43/NTSC 3.58 

ll 

FIL 
t~: .. _ .. ~~~ "üstelik tek sistem fiyatına" 

f~\1-f''LERI PROFILC YARATlR .. SAŞKALARIIZLER. 

Şekil 6. Profila Televizyon reklamında yer alan Mazhar-Fuat-Özkan. 
\)l 
co 



;:;,ekil 7. lı'uar Kolonya reklamında yer alan hüjde Ar. 
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~ekil S. Jren ~ayan reklamında yer alan Türkan Şoray. 



AU lle 
teyzenin 
müjdesi..·. 

lJ11ll~ll.lt111t1UIYt:ı Yctr ... cvııı cıııtı ... 
Hem Evin'in emsalsiz lazzetini 
ailece tadın hem de Evin'in 
hediyelerini karanın. 

Hepinize bol şans/ar. 

Nasıl ka:uınacaksınız 

Evin margarinin yeni 
ambalajının yanında "c1ediye 
Yağmuru" kuponu var. 

-:-~ .. ·;:T'2=:::=-::-.~::~~~::~~7 .. ~~ .... , ........ :~-·f::·~-:~~--:· :·: -··--.-.... ·-~--~-'Tç-t : -:~.-~::r:::r:~;-:~:'"''·:-,·-:::-·~~r:- ~- ~-- .... -: -·- · 
·:i .. ':"z.->;-:._,. .. --- .-·-· ·--··· 

·ı 

ouııııt:.ı ;jvycıuHıılJ aureşınızı YC!:Zın, 

P.K. 243 Mecidiyeköy Istanbul 
adresine gönderin. 

Daha çok Evin alın, daha çok 
zarfla katılın, kazanma şanSınızı 
daha da arttınn. 

Ç-.~~1Hşl-c-r ne ter ;ıuzurunda 

J. 

~:8~1~:!ç"":~:~~~ ..... ~~~~~=tj ~4~x 

MA.R\Z'0 ~vlargarirı Sanayi AŞ. 

* JO Ekim !<Hthır.e i: adar ;.::le<:(<"' o:__,C-C"\l~ >c. n çf'ı.:.ıı,e -...Jı;ı;Kaıo;!H 

M.Jr!\.3.,;, Acmar :rı~n!.ı;ç.ıar· •:ılı<!•" az 

.................... -----.. ·-·-··· ---~~ ......... 

Şekil 9. Evin Margarin reklamında yer alan Adile· Naşit 



• •• 
PROFILO LUKS 

BUZDOLABI. 
• • • • 
ICI, DE DISI GIBI - - . 
C E L 1 K -

Bütün dünyada çelik, 
sağlamlığı ve dayanıkll!ığıyla 
tanınır. 

Bu nedenle, Profila 
Buzdolabı'nın içi de dısı 
gibi çeliktir. · 

Profilo'da, sanki iki 
buzdolabı içiçedir. 

içi de dışı gibi çelik olan .·· 
Profila l.ljks Buzdalobı ne 
aşınır, ne çizilir. Yıllmca 
sağlam ve sağlıklı kalır. 

Hangi buzdolabını 
alırsanız alın, içi de dışı 
gibi çelik olsun. 

EMAYE ÇELiK GÖVDELi 

PROFitti Q ·~ ...... 
ıa;~ 

-~ BUZDOLABI usrun urunler 

.: TIJI'::-~ O;<rıa:.· PROriLO (l;/l(;fTIM A.$. 
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Şekil 10. Profila Buzdolabı reklamında yer alan Cüneyt Arkın. 



:_ 

MERKEZ 
4. Vakıf Han. Asma Kat No: 21 
Bahçekapı - Istanbul 
Tel.: 2053 20- (5 Hat) 2236 44 • 282038 
KADlKÖY 
Kastelinşaat Efes lşhanı Kat 2 
Tel.: 381628-380693-3807 58-38 41 73 

yeni 
ama 
ladı./ 

ELMADA il 
Cumhuriyet Cad. ~rk Apt. No: 14 
Kat 2 Elmadağ - lslanbul 
Tel.:416250-4t 6251-416252-416253 
BAKlRKÖY 
Ebuzziya Cad. Marmara işhanı Kat 1 
Tel.: 712644 

şiŞLI· 
BUyükdere Cad. No: 4 Kat 1 
(Şişli Camii karşısı) 
Tel.: 46 4312-4639 43-46 4271 
ANKARA 
Alatür1<:-8ı;ivan No: 94 Kat 4 Kızıtav 
Tel.: 17 5900·163254- Teleks: 43248 

ANTALYA 

Banker Kastelli A.Ş. 
2 Ocak 1982 tarihinden itibaren 

kısa vadeli 1 yüksek faizli 
tahvil ve mevduat sertifikalarının alım-satımında yeni bir 
uygulama başlattı. 

Yeni uygulama bu tarihten itibaren yasal menkul değer 
satın almak ve satmak isteyen tüm tasarruf sahipleri)_çin, 
geçerli olacaktır. :;· '' 

1 Ocak 1982 tarihinden önce yatırım yapmış eski tcisarruf 
sahiplerinin hakları mahfuzdur. 
Yüksek (aizli menkul değerlerin al1m-sat1m bedellerine lliJkln ayrmt1il bilgi ifln 
merkez ve 1ubf:lerimize- ba1vurunuı. , 

Satın aldıgıruz menkul degerieri 
dilediğiniz an geri satabilirsiniz. 

l 

BURSA KAYSERI 

ll~ 
BankerKastelli 
Menkul Değerler llcaret A.Ş. 

BANK ER KASTElLI MENKUl OE(jERlER TICARET A.Ş:ntn 
NOMiNAl SERMAYESI TAMAMI 00ENMIŞ OlUPSOO.OOO.OOO.- TL'dir. 

MERSIN 
Ataturk Cad. Raşit Berber«Jiu işhanı 
Kat1 No:6-7Tei.:S049-7551 

Atatürk Cad. Kurtul işhanı No: 59 
Asma Kat Tel.: 20 369- ı 1 336 
Teleks: 32184 Ura Ir. 

Cumhuriyet Mah. V alan Cad. Büyükaksakat 
işhanı No: 16 Kat2 Tel.: 13 931 
ESKIŞEHIR 

Alatürk Cad. No 14- L Tel.: 16458 

IZ MIR 
Cumhuriyet Mey. Meydan Apt. No: 11 
Kat: 1-3 Teleks: 52678 
Tel.:219590-91-92- 212094 

SAMSUN 
Kiı.zımpaşa Cad No: 5 Kat 1 Tel.: 19 482 
20 893 - 20 894 

Köprübaşı Meydanılnönü Cad. 
Porsuk lşhanı Kat 2 No: 201"- 202 
Tel.: 16185 

FRANKFURT 
KAiSER Str. 60. 
6000 Frankfurt/M. Oeutschland 
Tel.: (0611) 23 3243-2332 44 

Şekil ll. BankerKastelli reklamında yer alan Selma~Glineri, 

I zzet Güney, Ci.in,;:.·t Arkın, Ekrem Bo.ra, Eşref Kolçak, 
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YILDASI 

Şekil 12. Milli Piyango reklamında yer alan Zeki Alasya ve 



'' 

Gıda S;n.'"!'Vi ~rıc1'1"M K~ktrl' SP.eti 
UhııcnrıA-Ced.No.23 s,..,<M"'If>n7."'" 

I>N<NVI li!l. 1119 77 1140 16 

.·•ı: .. , 

:-· .. , .. 

_, ....... ~:· 

~~· ' 
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• 
1 m· '' al ... . 

~~~--

~,;@ .' Çomaşır, 
~ çağd;ış bir formülle yıkanıyor şimdi. 

\ 

· Tom var şimdi. 
AtomizB toz deterjan Tom'un 

ı . sıhırlı formülüyle,. 
ç;ımaşırlilr bembeyaz, 

' pırıi pınl. yumu~acık ... Çamnşır yıkama yın, 
~. çamaşın Tom yıkıyor şimdi. 
\ Atomize toz. deterjan Tom, 

d okulann derınliğine inip: 
çamaşırlarınızı hem temizliyor, 

,.,·"'' hem yıımuşatı yer. 
"· '' . ' !j Çagd<ış fonnnıu mutlak deneyin . 

. :~ Çamaşırda Tom çağı şimdi . 

.,.>~'~z:~-r~7"~.~~-:~--; .. :/· 

_beya~lar çol~ b~vaz 
· tenD-ı~ha~r daha canlı 

. ı·. 

HAKAN l<ft•nA $ANAYi 
M:f~KEl:Kl:J.~ ı_:p~;ıı'l(! (-<"ll1 K.Tô:-$h'!'f'" ı..ey, Km. 3 No R4iA 
Eminr:'..o.ı T~ }7 34 34. 
fAOiıi<A, Ta. ;.a 12 33 

~ekil 13. Tom Toz Deterjan reklamında yer alan Defne Yalnız. 



cc Türk· sporıina,lfizl'iie~, 
·· istirakeilere {servet. 1 · - - . ··,: .. :. ,·. . . )) 

. ·: : , ·.'·. 

:er· 
.·. 

"Dolsun kolonlar Gelsin milyonlar, ,·. 

o . 
C' T' +: T' r, , r1 T T, + Y'l 

:_· . 

34.1-iA.FTADA SPOR LOTO'DA 
TAM KUPON OYNAYAN 
3 KiŞiYE NET 10'AR MiLYON 
TOPLAM 30MİLYON EKSTRA 
iKRAMiYE VERiLECEKTiR. · .. ·. 

. . ( 

. ( 

Mas/eR 



Beklenen mektup: 

. :; -~ 

'' . 

' . . ~ .. ~ ,.--~ . 

~-

Şark Sigorta'nin Özel Emeklilik Sigortası dclha 
ilk yılınıla % 4 2 J] verim sagladı. 

''Şirketimi~ nezdinde yaptırmış 
olduğunuz üzel Emeklilik Sigortası 
paliçesinin teminat değerleri · 
yükseldi. 
Tek prim le paliçenin tümünü _ 
almaktan kaynaklanan bu 
kazancınız sigorta süresince her yıl-· 
çoğalacak, büyüyecek . 

. Daha· ilkv'ılda p~Şinen kazanılan .. _ .. 
faizle birlikte ·sağlanan toplam 0/o 42.17 
verime ek olarak,· ödediğiniz-primin 
0/o 25::-50'sini vergi muafiyeti nden* 

--·i · ··- _ aldığı.Qız da··_,; .. · __ 
· · i~ .. 9~yuk. ---

'"'''·t;!~ı-:'~?·.ı·'i..~..?-': - ~ii:_:..._-_·--~-~0-· ... _ .. ·:··- ._· . ':1:: •t .. Q- - :o-:.. • .. -: ·..:,.~_.. 

.;O::i-i!<6>;•;.-;;"fJ':ı'>.J>''--~ .·-:"'· :.~-:~:~~-:~~,: --:~:~~-r~}. :~:}_;~-);·~~-~~~;:/ ;_. .. _::~~- ~<r:>··:~ · · 
rlandıgınız·ıçın §>IZI_ .::.·· 

-.-~~~u,~~~rı~;,,:; ::·"·_ ·. · .. ··.: :· .:· -
* PaliÇe iÇir-i ödenen prim, 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu'nun 63. ve 89. maddeleri uyarınca ister
beyannameye tabi istE~.f ücretli olsun, mükellefin tabi· 
olduğu vergi dilimine göre vergi matrahından düşülür. 

~ SARK SIGORTA 
"1923'ten beri" · 

. :)ekil ı;::ı. ;~;arJ: ;:)ic~ort;:, re:r:lc;.nındcı. yer alan Hevra Serezli. 



• 
Evet. Işini 
yanlış adım 
sonunda seçimini 

Aygaz Buzdo/aplan 
bütün Türkiye"de 
aynı fiyatlarla ı•e orijinal 
ambalajlarında salı/ır. 

Genel Saucısı : AL!'A A.Ş. 
bir KOÇ HOLDING kuruluşudur. 

Bizim Aile sonunda "marka"yı açıkladı: 

• 

Almışken en iyısı, 
Aygaz Buzdolabı alalım dediler. 
Güvendikleri Aygaz bayiine gittiler. 
Mükemmel bir Aygaz Buzdolabı 
seçtiler: 
Birinci kalite, garantili, güzel, 
üstelik servisi güçlü, ödemesi kolay. 

Aygaz'ı h yıllardır tanıyorlar. 
Ama artık abı ile birlikte Aygaz, 
Bizim Aile'nin "ev markası" oldu. 

Siz de Aygaz'dan şaşmayın. 

AYGAZ 
Şekil 16. Aycaz Buzdolabı reklamında yer alan Leman Çi~an ve 



Türkiye nihayet, çağın 
en ileri teknolojisiyle üretilen 
renkli televizyona kavuştu: 
VESTEL FERGUSON TX 
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Türkiye, bütün üstünlükleri bünyesinde 
toplayan renkli televizyona kavuştu: 
VESTELFERGUSONTX 

Türkiye renkli televizyonların 
en iyisine kavuştu: 

--

FERGUSON 

IJTXşasi 
"Know now"ırıı Japonlaf'ın d<ı satırı alma~ zoruneM 
kaldık:(l.rı, lnqıtı(·ıt~ de Kraiıyeı Tuknolop Odı~lu rıu k.aıanmış 
oları TX şası. VESTEL FERGUSON TX u ı ('rı~ılmcz 

kalılesillın. S<tglıırnlı~ının ve uzun omrunun .ına kayn~gıdır. 

fl"Luma chroma processor" 
VESTEL FERGUSON TX ın mucızevı gorunıu kaW~sını. 
ın<ınilm<ll' can;,;,.., ve pa•i<ıkhl.:l<ıkı renklt!ıını yaraıan sıstem 

~ Enlraruj uzaktan kumanda 
VESTEL FEAGUSON TX ··enlr;;ru( uzaı..ıan kumanda 
cıtıazırıııla VESTEL FEAGU$01\1 TX ı aç.p kapaıatııirrsınız: 
ses. renk. kontıası. pdrlakhK a~·<ırıarını vap..ıbıhrsınıı. ktmal 
degıştı•eoıt•rsınız Tt>levızyonurıuzı:ı doO;unnıadan. yerınııden 
kalkmadan' 

t']Otomatik istasyon arama, 
kanal bulma 
Turı..ıve ntn ··ıam ele..,tron•k"" teıevızyonu VESTEL 
FEAGUSON TX"ın sundugu eşı;ız ustunluk ısıasyon arama. 
kanal bulına otomaTıktır Cıtıazınıı. ıstedı{lınıı. ısıasyonu 

hatızasına kaydccltrr. U.:akıan kumanda cırıaıının 
augmoJsrnc baı.h~ınıı aro..ıa. :.t.>Çtıgınıl program ekran;:ı gelır 

[)Otomatik dikey ve yatay ayar 
VESTEL FERGUSON 1;.. 1.1111 eıı~;.ıroııık"W Dıkey ve 
yaıay g~nıık ve• k;:ıym;ı ~~~.1•ı 9•'rekıınnt'Z. bu <ıyar~rı en 
has~oıs şekıld(! kt)n(lı!>ı ~·;ı,r.ır 

[!}Otomatik ince ayar 
VESTEL FEflGUSON l X.· ı;,m cleı<ıronık.' otCugu ıçın ses 
w rt-nk ınce ··~·arını o.ı oıomdltk otaıak kendısı ynpar En 

O 11 o· sa pt ırma açı lı resim tüpü 
VESTEL FE.f~11US0N TX ın erışıtmez gorurıllr kiilıtesının bır 
rıP.<renı de. goılınlliVlı 110 açıyl,ı oluşturdil ıesırrı ıi.ıpudur 

Bulun VESTEL FERGUSON Wlelf1zyonıanrıda 1 ı O' açıl ı 

ıesım ıupu ı.:uııanılır 

[]Otomatik koruma sistemi 
VESTEL FEAGUSON TX otoıııatı~ .r0naı korumalıdır 185· 
265 vol! arası şebf'k<' getılımlerınc karşı ı1:9u1aıor 
gerektıımez. arıı voıı.ıı sıçramdıarından eıkılenmeı. kendını 

oıomatık olarak korur 

Bütün dünyada VESTEL FERGUSON TX'i görenler, 
bu teievizyona bir "elektronik muciLesi" 
gözüyle bakıyor. 

Siz de VESTEL FERGUSON TX'in 12 üstünlüğünü 
dikkatle inceleyirı. Ve renkli teievizyon gibi 
önemli bir cihazı satın almadcuı önce, 
VESTEL FERGUSON TX'i mutLi!f~çı görün. 

Kendi televizyonunuzun. diğer bütün televizyonlardan 
üstün olması için, herkesin gıpta t:;ttigi tam e;sktronik, 
tam otomatik VESTEL FERGUSON TX'i seçin. 

Evinizi, kendinizi. VESTEL FERGUSON TX kalrtesinden 
marırum bırakmayın. 

jFERGUSONITX! 
7l;ttcize rkJiL.-jerçek/ 

0"CableTV" 
VESTEL FERGUSON TX 'ı kuçuK bır parça ıtavesıyle kabioiu 
ıetevızyon ol;ııaK da kullanabılır, "Cable rv· 
yayınlarını ı:-~·ycOılırsınız 

ii!] Bilgisayarlara ve video 
oyunlarına mükemmel uyum 
VESTEl FERGUSON TX ı analog verı gırışh bılgısayar 
lermınalı oliiı<ık d<ı kı.rll.ınabılırsınıı Ayrıca ·mukernmet 
yazı ve ıenı.. ka!ıwsıylc· prestel ve ıeıeıeKt kullanımı ıle 
:um vıdco oyuntaıına çok uygunour 

m"Hi~fi" ses ... isterseniz stereo 
VESTEl FERGUSON TX ın "rrıutıng" sıstemı dtp 
guıuttusunu uımııiP.yeıeı.. purutsuz, net ''hi·lı" ses sagıar 
Hop.ırıoı ı;ısıemı guçludur Ikıncı bır rıoparler ılavesıyle sıereo 
vıdt.-ı.okaseıcıeıııeveoıtırsıruz 

tElotomatik Pal/Secam sistem ... 
16 kanal 
VESTEL FERGUSON Mm PAL hem dtı SECAM sıstemiıdır 
Oıomauktır 16 kanallıdır 

Nihayet.. .. ileri teknoloji: 
VESTEL E!e.ktronik Sanayi ve TiC~ret A.Ş. 

VESTEL Eıektror'ık Sandyı ve Ticaret AS 
1983 ydııKla dUnyanın en ılerr elekıranık tekno· 
toıısuıı ulkcmıze gctırmek Uzcrc kuru!du 

8 mılyar TL'nın ustlmdc bır yatırımla 35 000 
rn·'·sı kapalı. topıarn ıoo 000 nr''lık tJır aianda 
kurulu VESTEL Uretım Tcsıslerr'n<ie. dL.nyaca 
LiniCı Jngrlız Tholn EMl Ferquson ıısansıyla. 
VESTEL FERGUSON rııarkt.ı renk lı teıevızyon ve 
VHS vı<jeo c:tıazıarı lıretılınek:edır T esıslerın 
buÇJtıllku Uretım kapasııesı. yılda 160 000 renkır 
teievızyon ve 48 000 VHS vıoeo crhazıdır 

VESTEL Uretını Tesıslerı labor:.Huvarları, araş· 
ı ırma ve gelıştırme tJırırnlerı. bılgısayar kontrollü 
ıarn oıomatıh uretımı. bdgısayı:ırlarca yurutl.ılen 
kalıte kontrolu de Avıupa"rıın 3 büyUk eıektro· 
nık tesıslerıdir 

JJerı teknoloıı Ulkelerinın üstün kalıte sıandartla· 
rma harfıyen uygun üretım yapddıQı ıçın. VES· 
TEL Urunieıı. pek cok Avrupa ve Or:adoQu 
Ulkesıne ıhraç edılmcktedır 

istanbul Satış Koordınatörlüğu. Tel 163 07 71 . 165 74 48 (san:r<:ll) • Ankara ve Ona Anadolu Bolge MUdür!UQu, Tel. 29 ıs 25 • ızmır ve Ege Btılge MüdüriUQU. Tel· 21 89 43 

17. Vestel CL ı 
. 

e evızyon reklamında yer ala.n Ferha.n :~)ensoy. 



·Lipton'dan· sıcacık bir armağan! 

Gülriz Sururi ile 
• çay saatı: 

Sohbet dolu ... Bakın bu k:ı.sette neler var: 
Gülriz Sururi ile tatlı tatİı <nhbet var! .. 

müzik dolu! 

Lipron l'ellou• Label kapaklamu yollc~ı·m . . arına[!,an kaselinizi alın' 
Son katılma tan"bf: 31 Mart 1989 

18. 

Ünlü tiyatro sanatçımızın çok değişik, 
çok lezzetli, üstelik düşük kalarili özel kek

pasta tarifleri var!.. Sevdiğiniz sanatçıların 
en güzel şarkıları var! 

Sıcatık, nefis dem li çaylarını içtiğiniz Lipton Yellaw Ltbel, ~iındi size sıcacık bir arnıağan sunuyor: ~on gr 

"Sohb~t dolu ... müzik dolu" bir çay saati. Bir keyif kaseti! ' . -1 
Unlü tiyatro sanatçımız Gülriz Sururi, evinize konuk olacak. Kendisini tanıyorsunuz zaten... ııxı 8, ı 

Ancak sanatçımız bir başka yanıyla ~a ünlü. Yiyecekler, lezzetli sofralar, eliyerler konusuncia ı- -- -~ 
l.ızman; iki g. üzel kitabın da yazarı. Işte bu kasette, sizinle hem tatlı tatlı sohbet edecek... ı'iilil ~::;-~ 
hem ele, çok değişik, çok lezzetli, üstelik clcışük kalarili özel kekpasta tariflerini verecek' ı.,=--=-" ~y::=~ 

... Ve h~ri~ bir _müzik şöl1eni bekliyor sizi! Sevdiğiniz sanatçılar en güzel ;~ ~ -, / ~~ 1 ~g.~-ı; 
şarkılarını sızın ıçın soyleyecek. a - ~~--~'~ 1 

Hayeli Liptoncular, Lipton Yellow Label kapaklarını bir an önce : ll!iiil~: -:;0

_ • .:::;~[=.:. 
yollayın ... armağan kasetinizi bir an önce alın' ı_·:__,· .::"':"-~- ~~~...1ıt-. 

YellowLabel 

Ar ma g an ka s et i n iz i a 1 ma k i 'ı' i n ... ,. Qıyınrz.ı alırke-n. hakk:.ılınızd:ın ya dı m.ırkctinizdcn Ö?d Lir.ton 
7.arfı'nı d:ı isteyin. ,.. Ya 100 g.r..unlıktan 4 :ıdet, ya 200 gr:ımlı\...ı:an 2 :ıdet y;.ı da -xx> gr.ırnlıkt~uı 1 :ıdct Lıpton Yellow ı~ 
k:ıpağını kesip 7..arfa kü)1ın. (!:ir.ton kuw!:ırının ~-alnızca gram belirten t:ırJfını ke:-><.·(eksiniz) ._ Z.arfı. size ait olan hölüınunü 
d(lldurJrak. 31 :\kın 19H9 tırihinc k..ıdar, üzerinde yazılı :ıdre~c g(ındcrin. ,.. Zarfınız elimi;o.e }tt>'(.;er geçmez, :ınn:ı,Cı:m k::t<;<_•tini;o. 
hemen adresinize ubışıırıl;ıı._<ıktır. 

Özel li[1!oo 7..:ırfı'nı hulama?_<;.1nız. uzülme~·in; kutu k:.ıpaklaıını herhangi hir 7~ırb d.:ı koyup görK.Ierehilir.-iniz. Adrt·simiz. 
UPl'ON PK: 9 Şişli. H0222 Istanbul. Zarfın arkasına ;ıdınızı. S\~·atlınızı, y:L';illlızı, mesleginizi ve adresinizi yazmayı unutmayın! 

2lan :}i_ilri z 



.: 1'. 

. . ,__. 

Beniiri icin eri guze ı 
.. Yapı I<redi Hediye Ceki./ 

Herkese binlerce teşekkür ... 
Hediye yagmuruna tl!ttular beni.. , ·\:: 

Sevgi dolu ... Hepsini saklayacağım. 
1-ıiç üilutmayacağım ! 
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Eksik olmasınlar: ama Sonra yalnızca. hediyelerin tutannı · 
· ::bazı lan hep ayili şeyleri almış ı · bi?.lirtmişler. Ötesini bana 

bırakmışlcır. En sevdi(jimi, 
· örneOin: . 

· .~. ··.. 12 dolma kalem I 8 çanta I 
·1' 

en gereklisini ben seÇeceğim. 

·.~. · ~~~ radyo J. 4 tane cJe Wa!krnan ·~ 

; . Bazılan da düşünmüş. 
· · "Yapı Kredi Hediye Ç€ki" vermeyi 

·uygun bulmuş: iyi ki de düşünmüş ı Bir kere çok güzel. 
çok anlamlı... En iyi dileklerini iletmişler bana .. 
i·l 

... :- \ 

Benim için. en gUzeii 
"Yapı r\.recli Hediye Çeki.'' 

-\V?77 
' ,'\,((( 

. ~~'-

YAPI R<REDi 
·"hizmette sınır yoktur" 

','Yapı ·.I<re~i Hediye Ceki' neden s(Jzeldir? 
. . . . 

~ekil 19. Yanı Kredi Bankası reklamında yer alan Neşe Erberk. 

l 

:T(':rel'· 



TÜHKl:Y:S 'DEK:t R.SKLJ\.lcÜ~JütDA KUL:LAıHi.ıAU ıS:POHCTJiıAıtA İLİ::;Eli:~ 

ÖRNEiCLER. 



SABA 
9SISIM 

West Germany 

• 
"Iyi televizyon" 

\_~----· 

ıadW!tm 
o 

Üstün Ürünler 
------; 
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~~ekil 20. Eıaba '11 elevi~;,ycn rcLl::).:f!J_nrle. yer alan Sch~:ı.macher. 



. JJ!f!f 
!iM/i 

Emirhan zengin mineral/i, 
b/'I/ur gt'b·f· SU Y~zy!llannantt•ğt coşl<un.kaynak 

• ş1mdt eımnzde. An-duru. bt/lur gtbJ 
bir su: Emirhan. Emirhan, Dünya Su Birliği'nin kalitesini onayladJğt 

Türkiye'nin tek suyudur. Unutmaytn. Sudan suya fark var. 
Emirhan zengin mineraHi kaynak suyudur. 

Kaynağt Çarşamba'dan. Coşkun Karadeniz doğasmdan. 

Tanju Çolak 
Gı:ıı Kr3iı. ~ .. @i f"Jıbolcu 

EmiRHı:lri 
Kaynak Suları Işletmeleri A.Ş. 

Enıirhan Kaynak Suları. bir 1.1er.teşoğiu kuruluşc;dur. 

ADAMABAlll !SUJ18Ul SJ.Ytllf.~l 

~ Dünya Su Birliği'nin 
~ Jyeii(Je kabul ettiği 
~ Türkiye'nin tek suyu . 
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~ekil 21. Emirhan Su reklamında yer alan Tanju Çolak. 



Şirrıdi '-10\1i! Sucer kutularına 1CXXl, SCYJO, 10COO, 20000 
liraiık fi?1er serpiştir ilm!ştir. 
A!ın, bulun, beyinize başvurun. 

Sirndi alin ... kazan• n ... 
~ekil 22. Mobil l1otor Ya~ı reklamında yer alan Veli Ballı •. 
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TÜBK1YE' DEK:t FCL::KLAHLAEDA KüLLAıHLAH SP lK~~H VE SUN\JCUL.Alffi 



~ ·."''''' •'t 1 

Ak b 
, 
a 

par za 
ön vermeyin 

•Tasarrufta güvence esastır. 
•Bu yüzden, paranızı yatıracağınız banka 

veya bankerin bilançosunil tetkik ediniz.' 
• Yönetimini inceleyiniz. 
•Size yeterli güvence verip vermediğini 
araştırınız. 

•Güvence göstermelik sözlerle olmaz. 
oGüvence mutlaka rakamlara dayanmalıdır. 

Paramzı maceraya atmayın. 
Uylrunwru huzurunuzu kaçumayın 
Milyonlarca tasarruf sahibi gibi 
siz de Akbank, 1, yüksek faizi 
% 100 güvcnceyi seçin. 
Yarına güvenle bakın. 

iste AKBAi\f}( güvencesi: 

MEVDUAT 
SERTiFiKASI 

( lslrnsix hesap} 
• (i ıııv. 12 •v. z.ı n varlı·li 

•l"i;ııııiı.. lc;yıtnı: hımıilinr. 
• Aylık. fııi7. kuı•nnlu. ıq•kı rnn.ıı:~ f:!ilıi 
•llf·r An pımııyA ~r.,·rilt"lıilir 

elhri~· .. ı;ııı krt'fli imkiinı !'.!l~lar 

AKGEUR 
(Akbı:ınk'a özgü 
yüksek gelir hesabı) 
1 yıl ,·rıl<'ha uzun ''"ı'lf"li lır~ap!Arınna 
ic;INii~iniı.f!r:lir imksinını kcnıfiniı.~ı;in. 

• Dilr:r.o.rni7, yıllık (.li7, 

• Oilr:r14cniı aylık fai7., hpkı uuut~ ;i hi 

AKB.ANK 
C)iüıat-!Hiji«- e4eu 

l 

1 

' 
Şekil 23. Akbank reklamında yer alan Erkan Oyal. 
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Cen',;: Koray. 
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istanbul-Etiler'den Bn.GÜLAYGCNENÇ, ı-tAUT KNANG a sordu: 
"OMO. dan da temiz yıkayan bu deterjan nedir?" 

"yeni formüllü 

Yeni OMO üstün temizleme gütü ile 
camasn1arlnlzttllk suda bile 

herzamankinden cok daha temiz yıkar 
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~ekil .'25. Orrıo ~·o~:. Deterjan re};:lamınd.a yer alan llali t Kıvanç. 



EK 4 

TÜRKİY~~ 'D.SKİ REKL;~I,1LAHDA KULLA.ı:HLiı.l:J POLİ'l1İKACILAH.A. 



, l'ürkiye Clliııhui·iyeti'nin 
üç başbakarn 

"Uygarlığın büyük ve iJı,.;nç belgelerinden olan 
Encyclopaedia Bıitannica'nın düzgün, sade, 
fakat bütün kuşaklann anlayacagı bir dille 
Türkçele~tirilmesi ilim ve kültür hayatımıza 
yapılabilecek son derece büyük bir hizmeıtir. 

Çağiara açılan bu büyük pencereden yeni aydınlıklar 
kazanacağız. Böyle bir teşebbüsü takdirie karşılıyor, 
tebrikler sunuyorum. Ba~anlar diliyorum." 

Sü.Jey/1Ul1ı Demirel 

ayın görüşte. 

"Ülkelerin kalkınmasında en önemli unsur 
insan malzeınesidir. 
Ülkeler yalnızca f<ıhrikalarla kalkının az. 
İnsaniann beyinlerinin içini aydmlatnıak 
ileri seviyelere ulaşmak için gereklidir. 
Britannica'nın Türkiye'de ya;1nlannıası bilgi 
ve kültür biriLimine önemli kaıkılar sağlayacaktır." 

Turgul Özal 

\fJ 
Britannica 

Dünyanın I nun1aralı ansiklopedisi 

N saı:faiık ilk fasii:iii, 16 sa.ıfa!rk ""Sunuş'', 8 sayfairk 
"KarJı!aşnmıa/ı Ulıwıl İsıaıis;ik/a"" ekiy!c, ö::.el dosyrıwwı içinde bari/erde . .7::\J TL 

Çok seçenekli abone koşullarıyla ilgili r:yrm11/ı bilgiyi 1. jiL<ikıi/dc buiacaksullz. 

"Bıitannica, ansiklopedik bilgi~i aşan bir 
bilgi hazinesidir. Her zaman 
güvenerek yararlandığım bir kaynak yapıtın 
ülkemize ilişkin konularda 
zenginleştiTilerek Türkçeye kazandıniması 
kültür yaşamımızda önemli bir aşama olacaktır." 

Bülent Ecevil 

Bugün AnaBritannica'nm ilk fasikiilünü alın. Çocuklarınızın, evinizin, 
Türkiye'nin bilgi ve g\nel kültür ufku genişlemeye başlasın! 

-------------------------------- -------------------------------------------=-
~;! Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclcıpacdi:ı Britannica. Ine. i~birliği ile yayım! anmaktadır. 

-----------------------------------------------------

Şekil 26. Ana Britannica reklamında yer alan Süleyman Demirel, 

Turgut Özal ve BülRnt E~Pvit. 

co 
1--' 
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Uluslararası Karayolları Emniyet . . 
tda kitle taşımacılığının büyük·yükünü 
n kaptan şoförlerimizin tam bir trafik 
~iyle hareket etmelerini teşvik amacıyla 
JIARSAN ve Türkiye Trafik Kazalarını 
ııe Derneği'nin birlikte düzenledikleri 
J KAPTAN ŞOFÖRU Yarışması 
çlanmıştır. 

luşundan bu yana, üretimde daima aracın 
ıleunun azami güvenliğini sağlamayı ilke 
n iş olan OTOMARSAN, bu sorumluluğun 
~iyi e, büyük ödülü ülkemizin en güvenli ve 
::i rlu otobüsü olan OTOMARSAN O 302 S 
lerarası otobüs olarak belirlemiştir. 

MRSAN'ın üstün teknoloji ve yüksek 
3Sini yapısında bütünleştiren son model · 
JIARSAN O 302 S şehirlerarası oto büs, 
n VELI üMIT KOÇAL'a törenle\ teslim 
ıiştir. · . 
. manın değerlendirmelerini yapan sayın 
yelerine ve tüm katılanlara teşekkür eder, 
ın şoförlerimizin başarılarının devamını 
z. 
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