
WP1 TÜRKÇE Reklamlar Tarih: 18.05.-26.05.20

Değerli öğrencilerim, 

eminim iyi bir şekilde betimleme konusunu anlayıp ders kağıtlarını tek başına da olsa en 

iyi şekilde çözmüşsünüzdür. 

Sizden ricam bana çözmüş olduğunuz derslerinizi E-posta (E-Mail) yoluyla en kısa 

zamanda yollamanız. E-Mail adresim koya@igs-kathi.de 

Bugün yeni bir konuya başlayacağız. Hepimizin özellikle TV’de ve farklı platformlarda 

izlediği ve gördüğü REKLAMLAR! 

1. Reklam kelimesi size neyi çağırıştırıyor? Bu kelimeyi duyunca veya okuyunca 

aklınıza neler geliyor? 

Lütfen bir zihin haritası ( mind map) oluşturun. 

Örnek: 
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2.  Sütaş reklamını izle. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OPliTTyxK4 

Linke tıklayamıyorsan YouTube’a girip bunu yazarak da bulabilirsin. 

Sütas Sevimli Yavru Inek (Buzagı) Reklami 

VE bu sorulari cevapla: 

a) Reklamda kimler var? 

b) Neyin reklamı yapılıyor? 

c) Müzik var mı? Var ise nasıl bir müzik ve sana nasıl hissettiriyor? 

d) Bu reklam kimin için yapılmış? 

e) Bu reklamın izleyeciğe vermek istediği mesaj nedir? 

f) Reklamı beğendin mi? Neden? 

g) Bu reklamı izledikten sonra bu ürünü alır mıydın? / almaz mıydın? Neden? 
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3.  Didi Ceza Ramazan İftar reklamını izle. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMkoW2f3R-k 

Linke tıklayamıyorsan YouTube’a girip bunu yazarak da bulabilirsin. 

Didi Ceza Ramazan Iftar Sarkısi Reklami 

VE bu sorulari cevapla: 

a) Reklamda kimler var? 

b) Neyin reklamı yapılıyor? 

c) Müzik var mı? Var ise nasıl bir müzik ve sana nasıl hissettiriyor? 

d) Bu reklam kimin için yapılmış? 

e) Bu reklamın izleyeciğe vermek istediği mesaj nedir? 

f) Reklamı beğendin mi? Neden? 

g) Bu reklamı izledikten sonra bu ürünü alır mıydın? / almaz mıydın? Neden? 
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4. Türk Hava Yolu Turkish Airlines’ın reklamını izle. 

https://www.youtube.com/watch?v=oSD0YigRW3o&t=38s 

Linke tıklayamıyorsan YouTube’a girip bunu yazarak da bulabilirsin. 

Hayal edince . Turkish Airlines 

VE bu sorulari cevapla: 

a) Reklamda kimler var? 

b) Neyin reklamı yapılıyor? 

c) Müzik var mı? Var ise nasıl bir müzik ve sana nasıl hissettiriyor? 

d) Bu reklam kimin için yapılmış? 

e) Bu reklamın izleyeciğe vermek istediği mesaj nedir? 

f) Reklamı beğendin mi? Neden? 

g) Bu reklamı izledikten sonra bu ürünü alır mıydın? / almaz mıydın? Neden? 
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5. Aşağıdaki çalışma kağıtlarını oku ve orada yazan görevleri bir metin (Text) olarak 

yaz. 
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