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Çalıştığını, etkili olduğunu pratikten biliyorduk ama neden, nasıl, ne kadar sorularının cevabı 
yoktu bugüne kadar. Bir networkle kaç kişiye erişiyoruz, kim bu insanlar, posterimizi kaç defa 
görüyorlar - bir planlama için gerekli bu temel sorular cevaplanamamasına rağmen en krizli 

dönemlerde bile bir mecra olarak büyümeye devam etti Açıkhava. Ve nihayet pek çoğumuzun 
merakla beklediği Açıkhava Erişim ve Frekans Araştırması, yeni adıyla İZLE sonuçlandı. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi burada da uzun sürdü. Uzun sürmesinin çok temel bir nedeni 
var. Bu basit bir Görme Olasılığı ölçümü değil. Her bir panelin belli bir uzaklık ve açıdan 

resimlendiği, geçmişi yaklaşık 25 yıla dayanan ve pek çok farklı ülkede yıllar içinde geliştirilen 
bir görünürlük modeline dayalı (Visibility Adjusted Contacts) ve yaya/trafik sayımları gibi 
birden fazla saha çalışmasını içeren çok kapsamlı ve derinlikli bir araştırma. Birçok mecra 

araştırmasından farkı, yetkinliği de buradan kaynaklanıyor.

Hepimiz biliyoruz ki, modern iletişim çağında yıllardır önümüze çıkan
OTS (Opportunity-to-See) yeterli bir kriter sayılamaz. Özellikle Açıkhava mecrası için sayılamaz 
çünkü kimse sokağa bizim posterlerimizi izlemek için çıkmıyor. Dolayısıyla Açıkhava, okunmak 

üzere satın alınmış gazete ve dergi ya da seyredilmek üzere açma düğmesine basılmış 
televizyondan farklı bir mecra. Herhangi bir panelin önünden kaç kişinin geçtiği, metrobüs 
hattının kaç kişi tarafından kullandığı olsa olsa kaba bir olasılık endikasyonundan daha fazla 

bir şey vermez bize. İZLE’nin amacı bu görünürlüğün; panelin büyüklüğü, uzaklığı,
yola olan açısı, aydınlatılmış olup olmadığı gibi pek çok filtreden geçirildiği

gerçek bir kur ortaya koymak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da yer alan açıkhava mecralarını
kapsayan İZLE, Türkiye SES gruplarını temsil eden 5.575 denekle yürütüldü.

43.341 panel yüzü belli açı ve uzaklıktan fotoğraflanarak yukarıda da değindiğim filtrelere 
göre sınıflandırıldı. 1.600’den fazla noktada araç ve yaya trafiği sayımı yapıldı.

Araştırma süresince 2.855.231 geçiş tespit edildi. Ve nihayet bütün bu bulgular
Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji öğretim üyelerinden Dr. Paul Barber ve Simon 

Cooper’ın geliştirdikleri görünürlük modeline oturtuldu. Birkaç hafta sonra planlamacıların 
bilgisayarlarına indirilecek yazılımda 100’ü aşkın farklı hedef kitle bazında bize networklerin 

erişim ve frekanslarını, yani GRP değerlerini verecek.

Araştırmanın yazılım ve modelleme çalışmalarını bizzat yürüten Simon Cooper’a, haritalama 
işlemlerini gerçekleştiren Beacon Dodsworth’e, Yönelim Araştırma adına ilk günden itibaren 
SES tanımlarındaki olası değişiklikleri bile hesaba katacak kadar özenli bir çalışma yürüten

Ali Eşref Turan ve onu kaybetmemizden sonra sorumluluğu devralarak aynı özeni sürdüren 
Ömer Turan’a ve araştırmaya öncülük yapan Reklamverenler ve Reklamcılar Derneklerine, 

Ared ve Arvak’a ve tabii sürecin sağlıklı yürütülmesi için büyük bir emek harcayan
Clear Channel, JCDecaux/Wall ve Ströer Kentvizyon kuruluşları yöneticileri ve yerli/yabancı 

teknik komite üyelerine sonsuz bir teşekkür borçluyuz.

Doğru, Açıkhava endüstrisinde devrimler uzun sürüyor,
ama “beklemeye değmiş” diyeceğinizden eminim.

Açıkhava Artık ‘Aydınlık’ 



Bu kitapçıkta İZLE Açıkhava Mecrası Erişim ve

Frekans Araştırması ile ilgili bilgiler verilerek,

araştırmanın ürünü olan Cafas programının terminolojisi ve 

kullanımı hakkında açıklamalar sunulmaktadır.

İlk bölümde araştırmanın ne olduğu, hangi çalışmalardan 

oluştuğu ve hangi yöntemlerle yapıldığı sayılar ve grafiklerle 

ifade edilirken; ikinci bölümde Cafas’ta yer alan terimler 

açıklanarak içerik hakkında bilgiler verilmekte ve programın 

nasıl kullanılacağı görsellerle anlatılmaktadır.
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İZLE
Açıkhava Mecrası Erişim ve Frekans 
Araştırması’na Genel Bakış

Açıkhava reklam panellerinin erişim ve 

frekansını ölçmek; izleyici, okuyucu veya 

dinleyicinin kendi tercihi ile yer aldığı TV, 

radyo veya basın gibi aktif mecraların eri-

şim ve frekansını ölçmekten çok daha kar-

maşıktır.

Geleneksel açıkhava mecrasının en temel 

farkı, pasif mecra olarak kabul edilmesidir; 

yani hedef kitle aktif olarak panellere bak-

mak için çaba harcamaz. Bu bağlamda, bir 

açıkhava panelinin 

OTS (Opportunity-
to-See) değeri, diğer 

mecralarda oldu-

ğu gibi her zaman 

‘temas’a çevrilmez. 

Ancak, unutulmama-

lıdır ki, televizyon, 

radyo ve basın gibi 

diğer mecralarda da, 

OTS değerinin gerçek 

bir ‘temas’ olarak de-

ğerlendirilebileceği 

varsayılamaz ve öne 

sürülemez. Mecranın 

bu pasif doğasından 

dolayı bir açıkhava kampanyasının kimle-

re eriştiğini hesaplayabilmek için, iki ayrı 

araştırma programı yürütmek ve ardından 

bunları bir modele bağlı olarak birleştir-

mek gerekir.

Açıkhava kampanyalarının kaç kişiye ve 

kimlere eriştiğini ölçen İZLE Araştırması 

ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açık-

lanan çalışmalardan oluşmaktadır.

1) Seyahat Araştırması

Bir açıkhava ölçüm araştırmasındaki ilk 
adım, yapılacak Seyahat Araştırması’dır. 
Temsili bir örneklem yapısı teşkil etme-
yecekleri için sokaktan geçen insanları 
bir panelin yanında durdurup anket yap-
mak sağlıklı bir sonuca varmak açısından 
mümkün değildir. Bu nedenle, araştırma-
nın kapsadığı İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Antalya’nın nüfuslarını tem-
sil eden örnek kitlelerin günlük seyahat 

rotalarını belirlemek 
üzere çok geniş ölçekli 
anketler yürütülmüş-
tür. Ankete katılanla-
rın seyahat rotaları iki 
yöntemle toplanmıştır. 
İlk yöntem olan GPS 
Araştırması’nda, de-
neklerin %30’undan 
iki hafta boyunca GPS 
cihazı taşımaları isten-
miş, diğer yöntemde 
ise deneklerin %70’i bil-
gisayarlı harita sistemi 
kullanılarak bir online 

Seyahat Araştırması’na (Dün Araştırması) 
tabi tutulmuştur. Araştırmanın güvenilir-
liği hem toplam denek sayısına, hem de 
panellerin yanından gerçekleşen toplam 
geçiş sayısına bağlıdır. Beş kentin büyük-
şehir belediye sınırları içindeki panelleri 
ve nüfusu kapsayan bu araştırma, 5.575 
örneklem büyüklüğü üzerinden, araştır-
ma dönemi boyunca yol üstü paneller 
yanından gerçekleşen 2.855.231 geçişe 

dayanmaktadır.
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2) Araç - Yaya Trafik Sayımları 
ve Panel Sınıflandırma

Projenin ikinci adımı ise, araştırmaya dahil 

tüm panellerin sınıflandırılması ve bu pa-

nellerin bulunduğu noktalardaki araç ve 

yaya sayılarının belirlenmesidir.

OTS değerini gerçekleşmiş bir temas 
olarak nitelendiremeyeceğimiz için 

ölçümdeki değerler Görünürlük 
Ayarlı Temas (VAC) modeli 

kullanılarak gerçek bir erişim ve 
frekans kuruna dönüştürülür.

Bu sınıflandırma ve trafik sayımı; her bir pa-

nel için sırasıyla iki temel ölçü üretir: Akış 

(Flow) ve Görme Olasılığı (OTS). Ancak 

açıkhava mecrasının özelliklerinden dolayı 

OTS değerini gerçekleşmiş bir temas ola-

rak nitelendiremeyeceğimiz için bu sayılar 

Visibility Adjusted Contact (VAC) modeli 

kullanılarak gerçek bir erişim ve frekans 

kuruna dönüştürülür. Seyahat Araştırma-

sı verisi (kim, nereye, ne zaman, ne sürede 

gidiyor ve ulaşım modu nedir), trafik akışı 

verileri ve panel sınıflandırma verilerinin 

(her bir panel nerede, hangi açı ve çevresel 

koşullarda bulunuyor) birleştirilmesiyle, 

network veya kampanyaların erişim ve 

frekansını ölçen karmaşık matematiksel 

modeller geliştirilmiştir. En basit düzeyde 

bu, belirli bir panel ağının yanından kaç ki-

şinin, kimlerin geçtiğini ve ağdaki panelin 

yanından ne sıklıkta geçildiğini ölçen OTS 

ölçüm sistemidir.

Açıkhavanın pasif olarak tüketilen bir 

mecra olmasından dolayı sadece OTS 

üzerine kurulu erişim modelleri yetersiz 

kalacaktır ve daha ayrıntılı bir araştırma 

yöntemine gereksinim duyulmaktadır. Bu 

nedenle uluslararası açıkhava sektörü, bir 

Görünürlük Ayarlı Temas (VAC) modeli 

geliştirerek, gerçek temas değerini ölçme-

ye yönelik büyük bir ilerleme sağlamıştır.

Bir kampanyadaki her panel için OTS’in te-

mas değerine çevrilmesine yarayan görü-

nürlük ayarlı model olarak ilk kez İngiltere’de 

kullanılan VAC, ilerleyen bölümlerde daha 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

Türkiye’deki
araştırmada,

araştırma dönemi
boyunca toplam

5.575
denek üzerinden,

2.855.231
yol üstü paneller yanından

geçiş kaydedilmiştir.
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Araştırmanın kapsadığı beş kentin nüfuslarını temsil eden örnek 
kitlelerin günlük seyahat rotalarını belirlemek üzere çok geniş ölçekli 

anketler yürütülmüştür. Ankete katılanların seyahat rotaları iki yöntemle 
toplanmıştır. İlk gruptaki deneklerin %30’undan iki hafta boyunca

GPS cihazı taşımaları istenmiş, kalan denekler bilgisayarlı harita sistemi 
kullanılarak bir online Seyahat Araştırmasına

(Dün Araştırması) tabi tutulmuştur. 

Bölgelere göre Seyahat Araştırması
denek sayıları (15+ yaş grubu)

İstanbul Ankara İzmir

Bursa Antalya Toplam

818.897
219
503

3.867

1.567.570
219
534

10.548.206
663
1.430

3.597.025
317
754

2.719.411
290
646

19.251.109

1.708

Dün AraştırmasıNüfus GPS Araştırması

Türkiye Açıkhava Mecrası Erişim ve Frekans 
Araştırması’nın Genel Çerçevesi
Kentsel bölgelerde kampanyaların erişim 

ve frekans sonuçları üç bağımsız veri seti-

ne dayanır:

 
1) Her bir panelin PSS* (Photographic

 Survey System) sınıflandırma verileri 

2) Deneklerin panellerin yanından toplam

 geçiş sayılarını ve bu noktalardaki trafik

 akış hacimlerini ölçen Trafik Sayımı

3) Seyahat Araştırması

Akış diyagramında özetlenen model girdi-

leri ilerleyen bölümlerde daha detaylı an-

latılmıştır. 

Erişim ve frekans modelleri, her veri setin-

den kalibre edilmiş bulgular bir araya ge-

tirilerek üretilir. Modelin bu şekilde tasar-

lanmış olmasının amacı Dün Araştırması 

(Yesterday Survey) ve GPS Araştırması’nın 

panellerin yanından geçenlerin demog-

rafik özellikleri hakkında veri temin ede-

rek planlamaya yön vermesini sağlamak-

tır. Diğer yandan bu verileri, panellerin 

bulunduğu lokasyonlarda yapılmış olan 

Trafik Sayımları ile sentezleyerek ölçümü 

daha hassas hale getirmektir.

Üç Temel Veri Setinin Amacı

1) Panel sınıflandırmanın iki amacı vardır. 

İlki, panellerin yerlerini belirlemek; ikinci-

si ise, son 15 yılda Londra Üniversitesi ile 

birlikte çeşitli ülkelerde yapılmış eye-trac-

king araştırmalarından yararlanılarak ge-

liştirilen standart Avrupa panel görünür-

lük modeli  POSTAR’ı (Poster Audience 

Research - yeni adıyla Route) kullanarak 

her bir panelin görünürlüğünü hesapla-

maktır.

2) Trafik sayımlarının ve bunların gün 

ışığına veya mevsimselliğe göre ayarlan-

masının temel amacı, bir açıkhava kam-

panyasının aldığı (daha sonra görünürlük 

ayarları yapılacak olan) geçiş sayısını doğ-

ru bir şekilde kaydetmektir. 

3) Rotaların tespit edildiği Seyahat Araş-

tırması ise, trafik sayımlarından ve panel 

sınıflandırmasından elde edilen sonuçla-

rın kaç kişiye ve kimlere denk geldiğinin 

belli bir zaman aralığında ölçümünü verir. 

Bir kampanyanın toplam temasları az sayı-

da insana karşılık yüksek frekans veya çok 

sayıda insana karşılık düşük frekans vere-

bilir. 

Panel sınıflandırma ve Trafik Sayımları çer-

çevesinde sahada gerçekleştirilen ölçüm-

lerin birlikte değerlendirilmesi ile ‘Toplam 

Temas’ elde edilir. Seyahat Araştırması ile 

‘Erişim’ verisine ulaşılır. Sonraki aşamada 

ortalama frekans hesaplanır.

1.	 Panel	Sınıflandırma
Sınıflandırma yöntemine olan ihtiyaç, 

VAC kavramının sektöre girişiyle doğdu. 

Bu yöntem, dijital fotoğraflama ile her 

panelin görüntüsünün bilgisayar üzerin-

de ölçümüne dayanır. Sahada gerçekleş-

tirilen fotoğraflandırma sırasında diğer 

gerekli bilgiler de toplanır. Örneğin, saha 

tipi, yol genişliği, şerit sayısı, GPS koordi-

natları gibi.

* Panellerin sınıflandırılması için geliştirilen VAC ölçüm programı.
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Gelişmiş bir yazılım yardımıyla, önemli 
görünürlük etkenleri doğrudan dijital fo-
toğraflar yardımıyla tespit edilir ve bilinen 
trafik hızlarıyla birleştirilerek, Görünürlük 
Ayarlı Temaslar hesaplanır.

Yaklaşmakta olan sürücü görüşünü yan-
sıtmak için fotoğraflar maksimum görü-
nürlük uzaklığı ve engel kriterleri dikkate 
alınarak çekilir. Maksimum görünürlük 
uzaklığı bir panelin, yaklaşan  bir sürücü 
tarafından etkin şekilde görülmeye başla-

dığı noktadır.

PSS panel sınıflandırma sisteminden bir görüntü.

Fotoğraflar bu noktadan çekilerek PSS’e 
aktarılır ve bu mesafe içindeki toplam gö-
rünürlük olasılığı hesaplanır. Fotoğraf çe-
kilirken panel alanının %20’sinden daha 
büyük kısmını kapatan bir engel varsa 
panel görülmüyor kabul edilir. Öte yan-
dan paralel panellerin fotoğrafları, panel 
alanının en az 1/3’ünün görülebildiği açıyı 

sağlayabilen uzaklıktan çekilir.

Bir panelin yaklaşan bir sürücü 
tarafından etkin şekilde görülmeye 

başladığı nokta maksimum 
görünürlük uzaklığı olarak kabul 

edilir ve fotoğraflar bu
noktadan çekilir.

Bu ölçüm ve ilerleyen bölümlerde detay-

landırılan trafik akışı dağılımı ve OTS de-

ğerlerinden yola çıkılarak, her bir panel 

için geçişlerin  ne kadarının gerçek reklam 

‘temas’ıyla sonuçlandığı hesaplanabilir.

2.	 Trafik	ve	Yaya	Sayımları
Dijital yol ağlarının varlığı, trafik akışları 

konusunda son derece hassas bir araştır-

ma yapılmasını mümkün kılar. Panellerin 

yoğun olarak bulunduğu sokaklardaki tra-

fik hacimleri, 2012 yılında 1.574 noktada 

gerçekleştirilen sayımlar ile elde edilmiş-

tir. Trafik hacmi, 1.574 noktanın hepsinde 

gün içinde sabah, öğlen ve akşam olmak 

üzere üç ayrı zamanda ölçülmüştür. Elde 

edilen sonuçlar, GPS Araştırması’ndan 

üretilen hareket profilleri kullanılarak haf-

talık trafik hacmi sonuçlarına dönüştürül-

müştür. 

İstanbul’daki panel konumları.

İstanbul’daki sayım noktaları.

Bununla yetinilmeyerek izleyen aşamada 

araç başına düşen yolcu sayısını bulmak 

için özel olarak bir Ortalama Yolcu Sayısı 

Araştırması gerçekleştirilmiştir. Beş kentte 

795 noktada yapılan sayımlar ile her kent 

için ayrı ayrı araç ortalama yolcu sayıları 

tespit edilmiştir.

Elde edilen trafik hacim modeli sayım 

yapılmayan yollar için de trafik hacmini 

verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu trafik 

hacim modeli, şehir, ilçe ve Navteq* yol 

sınıflarına dayanır. Trafik hacim modeli 

kullanılarak, tüm panellere araç trafik akış 

sayısı atanabilir. Yaya sayımları da aynı 

şekilde ele alınır; ilçe bazında yollardaki 

yaya hacimlerinin modelini oluşturmak 

için GPS Araştırması’ndan elde edilen ha-

reket verileri kullanılır.

1.574 noktanın tümünde sabah, 
öğlen ve akşam olmak üzere

üç ayrı yoğunluk zamanında trafik 
hacim ölçümü yapılmış ve beş 

kentte 795 noktada ortalama yolcu 
sayımı gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra veritabanındaki her bir pane-

le toplam yaya trafik hacmi sayıları atanır. 

Ardından bunların ‘Görünürlük Ayarlı Te-

mas’ (VAC) oluşturmak üzere görünürlüğü 

ayarlanır.

* Navteq, Coğrafi Bilgi Sistem verileri ve dijital harita altyapıları tedarik eden Chicago merkezli bir şirkettir.

Panellerin fotoğrafları, maksimum görünürlük uzaklığı kuralına uyularak çekilir.

Sağlıklı bir değerlendirme için her bir panelin içinde bulunduğu çevresel koşullar dikkate alınmalıdır.

Engeller panel görünürlüklerini engelleme derecelerine göre kalıcı ve geçici olarak değerlendirilirler. 

Paneller, harici 
ışıklardan bağımsız 
olarak aydınlatmalı olup 
olmadıklarına göre farklı 
değerler elde ederler.
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Yol üstü ve yol üstü olmayan panellerin tü-

müne trafik hacimleri atanabilir. Panellerin 

görünürlüğünü etkileyen ve aşağıda anla-

tılan gün ışığı ve trafik hızı gibi önemli ek 

etkenler de trafik hacmi hesabına katılır.

Panel sınıflandırma programında, her pa-

nelin GPS koordinatları toplanır. Bu ko-

ordinatlar kullanılarak, dijital yol ağları 

yardımıyla her bir panel tekil trafik akış 

verileriyle ilişkilendirilir.

3.	 Seyahat	Araştırması
Seyahat Araştırması, tasarımına ve hazır-

lığına önemli zaman harcanan en temel 

alandır. Araştırmanın amacı sadece tem-

sili deneklerin belli bir zaman dilimindeki 

seyahat rotalarını toplamak değil, aynı za-

manda süpermarket, AVM ve toplu taşıma-

nın kullanım düzeyini de tespit etmektir.

Bu amaca yönelik olarak, proje boyunca 

kullanılan Triptrax* sistemi ile her dene-

ğin güzergahına yakın olan POI (Points of 
Interest)’ler deneğe özel yanıt seçenekle-

rine dahil edilmiştir.

Araştırmanın amacı sadece 
temsili deneklerin belli bir zaman 

dilimindeki seyahat rotalarını 
toplamak değil, aynı zamanda 

süpermarket, AVM ve toplu 
taşımanın kullanım düzeyini de 

tespit etmektir.

Böylelikle, deneklerin hangi POI’lere gittik-

lerine yönelik hassas bir veri seti oluşturul-

muştur. Seyahat Araştırması 8 aylık süreye 

yayılmış olarak gerçekleştirilen 5.575 an-

keti kapsamaktadır. Maksimum temsiliyeti 

sağlamak için; yaş, cinsiyet, çalışma duru-

muna ilişkin kotaları da içeren çok aşamalı 

örnekleme yöntemi izlenmiştir.

DÜN Araştırması harita görüntüsü.

GPS Araştırması harita görüntüsü.

Örneklemin TÜAD (Türkiye Araştırmacılar 
Derneği) SES 2012 tespit kriterlerine ve 
SES dağılım oranlarına uygun olması da 
sağlanmıştır.

Ankete katılanların seyahat rotaları iki 
yöntemle toplanır: GPS Araştırması ve bil-
gisayarlı harita sistemi kullanılarak yapı-
lan online Seyahat Araştırması (Dün Araş-
tırması). Online harita sistemi seyahatin 
başlama ve bitiş noktalarını alarak rotayı 
otomatik olarak belirler, daha sonra ula-
şım seyri ve rotası deneğe sorulan sorular 
yardımı ile gerekli düzeltme ve ayarlama-

lar yapılarak netleştirilir ve detaylandırılır.

Maksimum temsiliyeti sağlamak için; 
yaş, cinsiyet, çalışma durumuna 

ilişkin kotaları da içeren çok aşamalı 
örnekleme yöntemi izlenmiştir. 

Seyahat Araştırması örnekleminin 
TÜAD SES 2012 tespit kriterlerine ve 

SES dağılım oranlarına uygun
olması sağlanmıştır.

Seyahat Araştırması bulguları daha sonra 
dijital yol ağı ve eldeki panel sınıflandırma 
verileri üzerine bindirilir.

Anketler deneklerin evlerinde uygulanır. 
Bu yöntem TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kuru-
mu) resmi istatistiklerine dayanılarak hazır-
lanmış olan örnekleme planını en sağlıklı 
biçimde uygulamayı mümkün kılmaktadır.

Görme Olasılığı (OTS)

Trafik sayımı ölçümlerin en işlenmemiş 
halidir. Bunun bir adım sonrası yol akışla-
rının panel açıları göz önüne alınarak ayar-
lanmasıdır. Örneğin, ‘yola dik’ bir panel 
yalnızca yolun bir yönünden yaklaşılırken 
görülecektir. Bu, OTS değerinin toplam yol 
trafik akışının yarısı olması demektir. Buna 
karşın, yola paralel bir panel yolun her iki 
yönünden de yaklaşılırken görülecektir.

Yol üstü olmayan bölgelerde, örneğin ter-
minal ya da AVM açık otopark alanların-
da, mekana giriş ve çıkış sayılarını ve bu 
mekandaki panelin konumunu göz önüne 

alan bir yaya hacmi konumlandırma siste-
mi geliştirilmiştir.

OTS hesaplanırken dikkate alınan bir baş-
ka önemli etken ise ‘Gün Işığı’dır. Günün 
karanlık diliminde, aydınlatmasız panel-
lerin OTS değeri sıfır kabul edilir. Gerçek 
temasları doğru şekilde hesaplamak için, 
günün hangi saatinde seyahat edildiğini 
ve yıl içinde gün doğumu/batımı hareket-
lerini dikkate almak gerekir.

Saatlere göre günlük trafik profilleri, GPS  
Araştırması kayıtlarından elde edilir.

Günün karanlık diliminde, 
aydınlatmasız panellerin OTS değeri 

sıfır kabul edilir.

Her ayın 15’indeki gün doğumu ve batımı 
saatleri Türkiye’deki bölgeler için ayrı ayrı 
hesaplanmıştır.

Daha sonra, gün ışığı kısıtlaması trafik 
profiline ve hesaplanmış gündüz trafik 
yüzdesine uygulanır, böylece temaslar ve 
erişim ayarlanır.

* Triptrax, POI ve toplu ulaşım verilerinin kayıtlı olduğu dijital harita sistemlerini kullanarak deneklerin dönemsel hareketlerini ve
 tüketim alışkanlıklarını araştırma olanağı sunan bir online anket portalıdır.

Gündüz trafik yoğunluğu
(Gün doğumundan gün batımına)

İstanbul gündüz trafik hacmi
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Saat bazında trafik yoğunluğu Görünürlük Ayarlı Temas (VAC):

Bir panelin; büyüklüğü, yoldan uzaklığı, 

yola olan açısı, aydınlatmalı olup olmadı-

ğı, önündeki ve arka planındaki görüntü 

kirliliği, bulunduğu yolda akan trafiğin 

ortalama hızı gibi kriterlere bağlı olarak 

POSTAR modeline göre azaltılmış OTS de-

ğerine VAC denir. 

Bir panelin; büyüklüğü, yoldan 
uzaklığı, yola olan açısı, 

aydınlatmalı olup olmadığı, 
önündeki ve arka planındaki 

görüntü kirliliği, bulunduğu yolda 
akan trafiğin ortalama hızı gibi 
kriterlere bağlı olarak POSTAr 
modeline göre azaltılmış OTS 

değerine VAC denir.

Dolayısıyla VAC, bir panelin bulunduğu 

noktadan geçen yolcuların ve yayaların 

o paneli gördüklerini yukarıda sözü edi-

len çeşitli etkenleri gerçekçi bir biçimde 

hesaplayarak sunan yeni bir kurdur. Bu 

etkenler POSTAR adlı araştırma kuruluşu-

nun 1996’dan itibaren İngiltere’den başla-

yarak çeşitli ülkelerde yürüttüğü görünür-

lük araştırmalarından elde edilmiştir.

İngiltere’deki Eye-Tracking araştırmasından bir görüntü.

Önce İngiltere’de, daha sonra dünyanın 

pek çok ülkesinde yapılan araştırmaların 

amacı; yol üstü panellerinin ne derece fark 

edildiklerine ilişkin açıyı, aydınlatmayı, 

boyutu ve arka planı hesaba katan (ancak 

görsel tasarımı hesaba katmayan) bir gö-

rünürlük modeli geliştirmekti. Öncelikle 

dünyada yapılmış geçerli görünürlük araş-

tırmaları incelenmiş, İsveç’teki temel araş-

tırmalar ile başlayan bir uzun süreç, daha 

sonra Avustralya ve Avrupa’daki daha kar-

maşık araştırmalar ile devam etmiştir.

Süreç kapsamında ilk olarak, 1966’da 

Uppsala Üniversitesi’nden G. Johansson 

emniyet güçlerinin yardımıyla ayrıntılı bir 

çalışma hazırladı. Bir tepenin ardına çeşitli 

trafik işaretleri koyarak, sürücüleri tepenin 

diğer tarafında durdurdular. Sonra sürücü-

lerden fark ettikleri en son işareti belirtme-

lerini istediler. 

1984’te Melbourne’de gerçekleştirilen araş-

tırmada ise Cole ve Hughes, yol üstü ay-

dınlatmalarının üstüne çeşitli boyutlarda 

(2m2’ye kadar) plakalar yerleştirdiler. Ardın-

dan, sürücülerin plakaları buldukları veya 

fark ettikleri yer ve zamanları araştırarak, 

plakaların ‘farkedilebilirliğini’ hem arama 

hem de dikkate dayalı ‘göze çarpma’ öğeleri 

açısından ölçtüler ve yola uzaklık, aydınlat-

ma ve yola açının etkilerini incelediler. 

VAC, bir panelin bulunduğu 
noktadan geçen yolcuların ve 
yayaların o paneli gördüklerini 

çeşitli etkenleri gerçekçi bir biçimde 
hesaplayarak sunan yeni bir kurdur.

1992’de Maastricht’te yapılan araştırmada 

Unema ve Rotting, sürücülerin göz hare-

ketlerinin sürüş koşulları ve sürücünün 

konsantrasyonuna göre nasıl değiştiğini 

ve sürücülerin nereye baktığını anlamak 
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Bu araştırmanın amacı önceki çalışmaların 

bulgularını doğrulamak ve görüş uzaklığı 

gibi ek faktörleri modele entegre etmekti. 

Görünürlük modelleri daha sonra bu yeni 

çalışma dikkate alınarak daha hassas hale 

getirilmiştir.

POSTAr’a ait olan ve görünürlük 
matrisi olarak adlandırılan modelin 

Türkiye’de kullanım hakları 
ArVAK’a lisanse edilmiştir.

Görünürlük matrisi olarak adlandırılan 

bu modelin lisansı POSTAR’a aittir ve 

Türkiye’de kullanım hakları ARVAK’a lisan-

se edilmiş olup araştırmaya katılan ku-

rumların kullanımına açıktır. 

O günden bu yana yol üstü olmayan Ula-

şım ve Perakende bölgelerinde de çalış-

malar yapıldı. Yaya ‘görüş’ü sürücü gö-

rüşünden daha dolaysız olduğu için, göz 

hareketleri çalışmaları yerine çeşitli anket-

ler yürütüldü.

Bu araştırmaların sonuçları İngiltere ve di-

ğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de kulla-

nım için lisanse edildi. 

İngiltere’de yapılan çalışmalara ek olarak, 

Avrupa’nın birçok ülkesinde farklı üniteler 

ve farklı yol durumları için görünürlük ça-

lışmaları yapılmış ve POSTAR çatısı altında 

geliştirilen sisteme entegre edilmişlerdir. 

Açıkhava ölçümlerini destekleyecek her 

türlü  yeni görünürlük çalışması POSTAR ta-

rafından desteklenmekte ve sonuçları üye 

ülkelerin kullanımı için lisanse edilmektedir.

POSTAr
(Poster Audience research)

1996 yılında lansmanı yapılan POSTAR, iz-

leyici kitlelerini bir reklam mesajını görme 

olasılıklarına göre OTS’den çok daha ger-

çekçi bir biçimde sınıflama amacını gü-

den ilk mecra araştırma kuruluşu olmuş-

tur. Bu noktaya ulaşılıncaya kadar, ihtiyaç 

duyulan ‘kanıt’ düzeyi, evrensel boyutta 

‘Opportunity-to-See’ kavramı olarak kal-

mıştır.

Bu kavram bir mecranın yakınında olma-

nın (televizyon veya radyonun açık oldu-

ğu bir odada bulunmak veya sokakta bir 

panelin yanından geçmek), o mecra ile 

gerçekten karşılaşılması ve dolayısıyla 

mecrada gösterilen reklam mesajlarına 

maruz kalınması için yeterli bir kriter ola-

rak kabul edilmiştir.

POSTAR görme olasılığına ‘Görünürlük 

Ayarlı Temas’ (VAC) kavramını yerleştiren 

ve böylelikle mecranın ‘üstündeki gerçek 

temas’ların (eyes-on-panel) kitlesel öl-

çümlerini verme amacını güden bir kat-

man eklemiştir.

POSTAR’ın temel görünürlük ölçüsü rek-

lam panelinin aldığı isabet oranıdır. Bu 

ölçü panele en az bir kez bakan deneklerin 

oranını ifade etmektedir. 

Başlangıcından bu yana POSTAR, Londra 

Üniversitesi Birkbeck Koleji ile birlikte ça-

lışarak, insanların yakın çevrelerini ve bu 

çevrede bulunan reklam panellerini nasıl 

gördüklerini anlama amacını gütmüştür. 

Araştırma Dr. Paul Barber önderliğinde 

Birkbeck’s School of Psychology tarafından 

için bir Göz Hareketi Kaydedicisi (Eye Mo-
vement Recorder) kullanarak video kaydı 
yaptılar ve bakış yönlerini değerlendirdiler. 

Bu son araştırma bir panel ölçüm modeli 
tasarlanması durumunda dikkate alınması 
gereken öğeleri belirledi.

1996’da Londra Üniversitesi’nde başlatı-
lan yeni çalışmada panellerin fark edilebi-
lirliğini etkileyen faktörler test edilmiş ve 
aşağıdaki temel faktörler incelenmiştir:

1. Yola uzaklık
2. Yola olan açı (dik, paralel vb.)
3. Aydınlatma (gece ve gündüz,
 kapalı ve açık)
4. Arka plan (karmaşık, sade)
5. Görünürlük süresi ve görünürlük
 uzaklığı

Araştırma kapsamında yaklaşan araçlar-
daki sürücü bakış açısından, tüm panel 
boyutlarını ve çevreleri temsil edecek şe-
kilde 200 adet yol üstü panelin fotoğrafı 
çekildi. Tipik bir kent ortamında sürüşü 
simüle etmek için bu fotoğraflar 15 daki-
kalık ‘sürüş etapları’ haline getirilerek bir-
leştirildi ve her sahne bir bilgisayar ekra-
nında 6 saniye boyunca gösterildi.

Sürücü/yolcu rollerindeki 56 denekten 
Göz Hareketi Kaydedicisi takarak bu sü-
rüşleri izlemeleri istendi. Sürüşler ve fo-
toğraflar herhangi bir görsel/yaratıcı tasa-
rımın etkisini sıfırlayacak şekilde bir araya 
getirilerek tasarlandı.

Göz Hareketi Kaydedicisi, deneğin göz 
retinasından yansıyan kızılötesi ışınları-
nı ölçerek çalışır. Her sabitlenmenin sü-
resini ve pozisyonunu kaydeder. Göz bir 
sabitlenmede 200 milisaniye boyunca 

odaklanır ve sabitlenmeler arasındaki hız-
lı hareketlerde odaklanmaz. Örnek kaydı 
aşağıda görebilirsiniz.

İngiltere’deki Eye-Tracking araştırmasından bir görüntü.

Ortaya çıkan sonuçta 62.782 sabitlenme, 

panellerin görüntülerdeki konumlarıyla 

karşılaştırılarak analiz edildi.

Bir panelin maksimum görünürlük uzaklı-

ğından, yanından geçilen ana kadar geçen 

süreyi kapsayan,  görünüş ve boyutunu 

canlandıran bir bilgisayar olasılık modeli 

tasarlandı.

Bu animasyon boyunca; boyut, şekil ve 

yola uzaklık, panel yanından geçişte sani-

yenin her 1/10’luk diliminde tespit edildi. 

‘Temas’ olasılığı saniyenin her 1/10’luk di-

liminde toplanarak, 6 saniyelik deneysel 

geçiş etkisi farklı uzunluktaki geçiş süre-

leri için hesaplandı. Saniyenin 1/10’luk 

olasılıkları toplanarak herhangi bir hızda 

herhangi bir panelin yanından geçiş için 

toplam olasılık belirlendi.

Daha sonra bilgisayar boyutlarının küçül-

mesiyle göz hareketi bilgilerini otomobil 

içinde sürüş işlemini engellemeden kay-

detmek mümkün hale geldi ve 2001’de 

POSTAR Nottingham Üniversitesi ile bir 

otomobil içi çalışması yürüttü.
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Bir panelin belirli bir yol üstü olmayan 
bölgedeki VAC değeri, panelin boyutu ve 
konumundan hesaplanır; örneğin, AVM 
otoparkındaki bir panel, platformdaki ya 
da istasyon girişindeki bir panelden farklı 
bir görünürlük değeri alır.

Panelin konumu ve yayalara görünme 
şekli, yol üstü sınıflandırma prosedürüne 
benzer şekilde kaydedilir. Bu yöntem, her 
bir panelin dijital olarak fotoğraflanması 
ve panelin içinde bulunduğu saha koşul-
larının belirlenmesini kapsar.

İZLE Araştırması’na yol üstü panellerin yanı 
sıra; park, iskele, tramvay durağı, peron 
ve yaya yolları gibi bölgelerdeki yol üstü 
olmayan paneller dahil edilmiştir. Hava-
alanı, metro istasyonu ve AVM gibi kapalı 
mekanlardaki paneller ilk aşamada araştır-
maya dahil edilmemiş olmakla  birlikte, ge-
lecek güncellemelerde kapsama alınabilir.

Erişim Modelleri

Önceki bölümlerde açıklandığı üze-
re, bir kampanyanın erişimi Seyahat 
Araştırması’yla ölçülür, ancak kampanya-
nın boyutu ve kapsadığı bölgeler bu eri-
şim değerini büyük ölçüde değiştirir.

Her il/ilçe kendi panel dağılımına ve Se-
yahat Araştırması örneklemine özgü yol 
üstü model paketlerine sahiptir. Her il/
ilçenin panel konum düzenlemesi ve da-
ğılımı farklı olduğundan, örnekler ve mo-
deller her bir il/ilçe için oluşturulmalıdır. 
Örneğin, İstanbul’daki trafik akışı ve eri-
şim Antalya’nınkinden oldukça farklıdır.

Modeller; her bölgedeki farklı ağırlıklara 
sahip rastgele seçilmiş yüzlerce kampan-
yanın Seyahat Araştırması veritabanından 
alınan erişimi ölçülerek yapılan ‘Monte 
Carlo’ istatistiksel tekniğiyle yaratılır. İsta-
tistiksel modeller daha sonra, kampanya 

panelleri arasındaki ilişki şeklini ve araştır-
mada onların yanından geçen denekleri 
temsil edecek şekilde oluşturulur.

Bir şehrin ‘model’i gerçekte, en iyi istatis-
tiksel erişim ve frekans ölçümü sağlayan 
çok sayıda birbirine bağlı modeller derle-
mesidir ve detayları aşağıdadır:

• 1 günlük erişim modeli –
 GPS Araştırması ve Dün Araştırması
 denekleri toplamında, kampanya
 panellerinin yanındaki trafik akışına
 bağlı erişim.

• Zamana bağlı büyüme modeli  –
 14 günlük GPS Araştırması’na
 dayalı erişim.

• 14 günlük GPS Araştırması
 sonuçlarına dayanan frekans dağılım
 modeli.

• Coğrafi dağılım modeli –
 (coğrafi gruplama).

• Görünürlük uygulama modeli.

• Kent ve çevre ile hesaplanan sosyal
 demografik hareketlilik modeli.

Bu modeller Cafas veritabanına entegre 
edilir, böylece kullanıcı iki temel işlevi 
kolayca kullanabilir:

1) Kent, panel tipi ve yılın belli zamanlarına 
göre bir kampanyanın panel ağırlığını 
planlayabilir.

2) Satırlardan oluşan kampanya 
dosyalarını analiz ederek kampanyanın 
verdiği sonuçları ölçebilir.

İZLE Araştırması hakkında genel bilgiler ve-
ren birinci kısım burada sona ermektedir. 
Araştırmanın sonuçları üzerinden analiz ve 
planlama yapmaya yarayan Cafas progra-
mının terminolojisi ve kullanımı ikinci kı-
sımda ayrıntılı şekilde anlatılmaktadır.

yürütülmüş ve bu araştırmalar yıllar içe-
risinde insanların ‘Ev Dışı’ mecraları nasıl 
gördükleriyle ilgili kapsamlı bir model sağ-

lamıştır.

POSTAr’ın temel görünürlük ölçüsü 
reklam panelinin aldığı isabet 

oranıdır. Bu ölçü panele en az bir 
kez bakan deneklerin oranını ifade 

etmektedir.

Bu araştırma POSTAR tarafından bugüne 
kadar yürütülmüş en kapsamlı ve dolayı-
sıyla en karmaşık ‘Göz İzleme’ çalışmasıdır.

Trafik Hızları

PSS fotoğraf sınıflandırma sistemindeki pa-
nellerin yola göre konumlarına ve yol tip-
lerine dayalı olarak her bir panelin VAC de-
ğerini hesaplamak için standart görünürlük 
modeli kullanılır. Bu görünürlük sisteminin 
hassaslığı, son VAC değerini ayarlamak için 
kullanılan ‘trafik hızı’ ek ölçümü ile daha da 
artar. Araç geçişi ne kadar hızlıysa, görünür-
lük o kadar düşük olur.

Her ilçedeki ve yol tipindeki trafik hızları, de-
neklerin GPS Araştırması’ndan elde edilen yol 

tipi ve hareket hızları temelinde hesaplanır.

Araç geçişi ne kadar hızlıysa, 
görünürlük o kadar düşük olur.

Böylelikle, veri tabanında, her ilçedeki her 
bir yol tipinin kendine özgü trafik hızı or-
talaması yer alır.

Yol Üstü ve Yol Üstü Olmayan 
Bölgeler

Bir panel sürücüler tarafından görülebili-
yorsa yol üstü, görülemiyorsa yol üstü ol-
mayan olarak sınıflandırılır. Daha önce yol 

üstü paneller için bahsedilen, Flow (Akış), 

OTS ve VAC değerlerinin belirlenmesi sü-

reci, yol üstü olmayan diğer iki bölgeye de 

uygulanır.

Yol üstü bölgeden bir görüntü.

Yol üstü olmayan bölgeler için Flow, o 

bölgeye yapılan giriş ve çıkışların toplamı-

dır. Bu veri; tren, metro, tramvay, AVM’ler 

için kaydedilen geçiş sayıları olabileceği 

gibi, lokasyondaki tesis sayıları ve o böl-

gede yapılan Seyahat Araştırması’ndan 

elde edilen tesis kullanımı bilgisinden bir 

model oluşturarak hesaplanabilir. 

Yol üstü olmayan bölgelerde her bir pa-

nel için OTS değeri, yol üstü olanlara göre 

daha karmaşık bir biçimde hesaplanır, 

çünkü bir tesisteki giriş-çıkış ve panel lo-

kasyonları hesaba katılmak zorundadır.

Yol üstü olmayan bölgeden bir görüntü.
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Elbette bu frekans dağılımıyla ilgili bir fi-

kir vermez. Bunun için Açıkhava Seyahat 

Araştırmasına denk olan TV araştırmasını 

baz almak gerekir. Doğal olarak, bazı in-

sanlar bir reklamı sadece bir kez, bazıları 

iki kez, bazıları ise daha da çok sayıda gö-

recektir. Sonuçta, her bir reklam için kit-

leler tek tek toplanarak frekans dağılımını 

oluşturacaktır. Bu yüzden, toplam GRP’ler 

birçok yoldan hesaplanabilir. 

Örneğin:

1. Her bir  reklam spotunun (veya panel)  

 GRP’lerinin  toplanması

2. Ortalama frekans x erişim x 100

 (ör. 4.5 x %90 x 100 = 405 GRP)

3. Bir kez gören kitle yüzdesi x

 1 + iki kez gören kitle yüzdesi x 2

 + üç kez gören kitle yüzdesi x 3 vs.

Toplam GRP, erişim, frekans ve toplam 

frekans çoğunlukla kampanya sonuçları-

nın parçaları olarak gösterilirler. Yukarıda-

ki tanımlar tüm mecralarda kullanılır. 

Bin Kişi Başına Maliyet (CPTP)

‘Bin kişi başına maliyet’ (CPTP) terimi, bir 

kitledeki bin kişiye ulaşmanın maliyetinin 

ne kadar olduğunu belirtir. Kampanyanın 

toplam tutarının kapsanan kişi sayısına 

bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin, bir kampanya 500.000 TL tutu-

yor ve 4,5 milyon (4.500 x bin) kişiye ula-

şıyor ise CPTP bu durumda:

Bin Temas Başına Maliyet (CPTC)

Buna benzeyen bir diğer terim de ‘Bin te-

mas başına maliyet’ (CPTC) dır. Bu hesap-

lama frekansı esas alır. Aynı kampanyanın 

ortalama frekansını 7,2 olarak düşünür-

sek CPTC:

Cafas Terminolojisi

Flow (Akış)

Yol üstü bölgelerde, görünürlüğüne ba-

kılmaksızın bir panelin yanından yapılan 

toplam geçiştir, yani bir ‘yoğunluk-meşgu-

liyet’ ölçüsüdür. Panelin yanından geçen 

toplam araç trafiğinin ilgili kentin ortala-

ma yolcu sayısı ile çarpılmasıyla hesap-

lanır ve yapılan toplam yaya geçişi buna 

eklenir.

Flow, yol üstü olmayan bölgelerde, belir-

li bir yerdeki giriş ve çıkışların toplamıdır, 

panelin yanından geçilmesi gerekmez, 

çünkü bu faktör OTS değerinin içinde he-

saplanır.

Cafas sistemi içindeki tüm ekranlarda gös-

terilen değerler ‘haftalık ortalama yetiş-

kin flow’udur. (Av Flow P/W). Bu, mecra 

sahipliği ile ünite tipi özeti sayfaları ve 

planlama ile kampanya sayfaları arasında, 

kampanya dönemine bakılmaksızın doğ-

rudan karşılaştırma yapılmasına imkan 

verir.

Av Flow P/W değeri bir network için panel 

başına haftalık ortalama akışı ifade eder. 

Bu değer, her bir panelin yanından geçen 

‘tekil insanlar’ın ortalaması değildir, çünkü 

Genel Medya 
Ölçümleme 
Terminolojisi

Erişim

Bir kampanyanın erişimi, bir hedef kitle 

evreninde o kampanyayı en az bir kere 

gören kişi sayısıdır. Bu sayı bazen nüfus 

yüzdesi olarak, bazen de doğrudan sayı 

olarak ifade edilir. Örneğin, bir kampan-

ya yetişkin nüfusun %47’sini kapsayabilir 

veya %47’si tarafından görülebilir, ya da 

kampanya 15-24 yaş arası yetişkinlerin 

250.000’ine erişiyor olarak rapor edilebilir.

Frekans

Geniş bir nüfus açıkhava gibi bir mecra ile 

kapsandığı zaman bazı kişiler kampanyayı 

sadece bir kez, bazıları birçok kez, sık se-

yahat edenler ise defalarca görebilir. He-

def kitledeki kişilerin  bir kampanyayı or-

talama görme sayısı, bu erişimin ortalama 

frekansı olarak adlandırılır.

N Artı (N+) Erişim

Basit erişim ya da 1+ erişim, bir kampan-

yayı en az bir kez gören insanların topla-

mıdır; bu sayı, kampanyayı sadece bir kez 

gören insanlarla, iki kez, üç kez, dört kez 

vs. gören insanların toplam sayısını ifade 

eder. Bu yüzden erişim düzeyi 1 artı (1+) 

olarak belirtilir çünkü bu kampanyayı en 

az bir kez gören insanların ölçüsüdür.

Cafas sistemi 1+ ila 20+ erişim düzeyinin 

hesaplanmasını mümkün kılar. Yani örne-

ğin, 4+ seçilmişse, sistem bir kampanyayı 

dört ya da daha fazla kez gören nüfusun 

erişim düzeyini hesaplar. Kampanyayı bir, 

iki ve üç kez gören kişi sayısı erişim hesa-

bına dahil edilmez. 

Bunun bir sonucu, 4+’nın ortalama frekan-

sı 1+’nınkinden fazla olacaktır. Bu yüzden, 

az sayıda geçiş yapan insanlar frekans da-

ğılımı hesabına dahil edilmez. Sonuç ola-

rak, geri kalan erişimin ortalama frekansı 

otomatik olarak yükselir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da 

N+ erişimin görünürlük ayarlı olduğudur. 

Yani bir kampanyayı dört ya da daha faz-

la kez ‘görmek’, bu kampanyadaki panelin 

görünürlüğüne bağlı olarak çok daha fazla 

sayıda geçiş yapmayı gerektirir.

GrP

GRP (Gross Rating Points), bir kampan-

yanın elde ettiği toplam ‘temas’ sayısıdır. 

Esas olarak, hedef kitlenin yüzdesi ile bu 

kitlenin kampanyayı ortalama görme sa-

yısının çarpılması ile elde edilir. Bu değer 

her mecrada aynı şekilde hesaplanır, an-

cak farklı anlamlara gelebilir.

TV için, satın almacı bir reklam spotu al-

dığında, her bir spot bir kitleye ulaşır.  

Örnek bir reklam spotu 10 GRP alırsa, bu 

reklamın o kitlenin %10’una ulaştığı an-

lamına gelir (freq=1). Hedef kitle evreni 

4.000.000 kişiyse, ‘etki’ onun %10’u yani 

400.000 kişidir. Paneller için GRP hesap-

lamak  da bundan farklı değildir. Ancak, 

TV ölçümü ‘toplam GRP’ vermek için tüm 

OTS’lerden alınmış GRP değerlerini toplar. 

Bu, örneğin 200 GRP olabilir. Bu da etkinin 

kitlenin iki katına yani 8.000.000 kişiye 

eşit olduğu anlamına gelir.
x (1.000) = 111.11 TL olur.

500.000
4.500.000

x (1.000) = 15,43 TL olur.500.000
4.500.000 x 7,2
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aynı kişi 7 gün boyunca bir panelin yanın-

dan defalarca geçebilir. Örneğin, bir kişi-

nin bir haftada belirli bir panelin yanından 

kaç defa geçtiğine bağlı olarak, aynı kişi 

10 ya da 14 ‘insan geçişi’ sayılabilir.

Bir network için toplam flow ya da geçiş: 

haftalık ortalama flow x toplam panel sa-

yısıdır.

Bir kampanya bir haftadan fazla sürerse 

haftalık ortalama flow değişmez. Ancak, 

toplam flow şöyle hesaplandığı için değişir: 

Toplam flow: Haftalık ortalama flow x 

toplam panel sayısı x hafta sayısı.

Belirli bir noktadaki flow aylara göre ayar-

lanır, bu gün ışığı süresine ve panel ışık-

landırmasına göre değişir. Gösterilen flow 

tüm yetişkinleri (15+ yaş grubunu) kap-

sar ve farklı bir sosyal grup seçildiğinde 

değişmez. 

OTS

Yol üstü bölgelerde, panelin açısı ve yönü-

ne göre ayarlanmış flow değeridir. Örne-

ğin, ‘yola dik’ bir panel sadece bir yönden 

yaklaşırken görülür ve bu, OTS değerinin 

toplam trafik akışının yarısı olması demek-

tir. Öte yandan, paralel bir panel iki yön-

den yaklaşırken de görülebilir, böylece 

OTS değeri toplam flow’a eşit olur.

Yol üstü olmayan bölgelerde bu değer, 

panelin mekanın içindeki lokasyonuna 

göre ayarlanan toplam flow’a eşittir.

Örneğin, toplam flow’un mekandaki gi-

riş veya platform sayısına bölünmesi ve 

panelin mekandaki yerinin belirlenmesi 

ile bulunur; panel otoparkta, girişte veya 

gişe gibi merkezi bir bölgede olabilir.

Av OTS P/W değeri bir network için ve 

bir temasla sonuçlanması muhtemel olan 

panel başına haftalık ortalama akışı ifade 

eder.

Cafas sisteminde gösterilen tüm değerler 

‘haftalık ortalama yetişkin OTS’idir. (Av 

OTS P/W). Bu, mecra sahibi ile ünite tip 

özeti sayfaları ve planlama ile kampanya 

sayfaları arasında, kampanya dönemine 

bakılmaksızın doğrudan karşılaştırma ya-

pılmasına imkan verir.

Bir panel grubu için toplam OTS: Haftalık 

ortalama OTS’nin toplam panel sayısı ile 

çarpılmasıyla bulunur.

Bir kampanya bir haftadan fazla sürerse 

haftalık ortalama yetişkin OTS’i değişmez 

çünkü ‘haftalık’ değerdir. Ancak, toplam 

OTS şu formül uyarınca değişir: Haftalık 

ortalama OTS x toplam panel sayısı x haf-

ta sayısı.

Belirli bir noktadaki OTS aylara göre ayar-

lanır, bu gün ışığı süresine ve panel ışık-

landırmasına göre değişir. Gösterilen Av 

OTS PW tüm yetişkinleri (15+ yaş grubu) 

kapsar ve farklı bir sosyal grup seçildiğin-

de değişmez.

VAC

Herhangi bir panel için VAC değeri, olası-

lık esaslı görünürlük modeli kullanılarak 

azaltılmış OTS değeridir.

Yol üstü paneller için bu model, panelin fi-

ziksel özellikleri, boyut, yola göre konum, 

görülme uzaklığı ve yerel trafik hızına 

bağlıdır.

Yol üstü olmayanlar içinse bu model bu-

lunduğu çevre, ünite tipi ve konuma göre 

değişir.

Av VAC P/W değeri, bir network içindeki 

göz teması sağlanan panellerin aldığı pa-

nel başına haftalık ortalama temas sayısı-

nı ifade eder.

Cafas sistemi içindeki tüm ekranlarda gös-

terilen değerler ‘haftalık ortalama VAC’dir. 

(Av VAC P/W). Bu, mecra sahibi ile ünite 

tipi özeti sayfaları ve planlama ile kam-

panya sayfaları arasında, kampanya dö-

nemine bakılmaksızın doğrudan karşılaş-

tırma yapılmasına imkan verir.

Bir panel grubu için toplam görünürlük 

ayarlı temaslar (VAC): Haftalık ortalama 

VAC x toplam panel sayısıdır.

Bir kampanya bir haftadan fazla sürerse 

haftalık ortalama VAC değişmez. Ancak, 

toplam VAC şöyle değişir: Haftalık ortala-

ma VAC x toplam panel sayısı x hafta sayısı.

Belirli bir noktadaki VAC aylara göre gün 

ışığı süresine ve panel ışıklandırmasına 

göre ayarlanır. Yani bir grup panel için 

ortalama VAC aydan aya gündüz süresine 

göre değişir.

Gösterilen Av VAC PW tüm yetişkinleri 

(15+) kapsar ve farklı bir sosyal grup se-

çildiğinde değişmez. Toplam VAC hedef 

kitleye göre değişir.

VAC Erişim

Seçilen bir zaman diliminde N sayıda pa-
nel kullanan bir kampanyayla en az bir kez 
göz teması olan, bir bölgedeki seçilmiş kit-
lenin tahmini yüzdelik oranıdır.

Gösterilen VAC erişimi yeni bir hedef kitle 
seçildiğinde değişir.

(VAC erişim %) sütununda gösterilir.

Erişilen Kitle

Bir kampanyayla en az bir kez teması olan, 
bir bölgedeki seçilmiş hedef kitlenin VAC 
erişim değerinin sayıya çevrilmiş halidir.

(VAC erişim % x Bölgedeki hedef kitle nü-
fusu = Erişilen Kitle)

Örnek olarak, bir bölgede 1.000.000 er-
kek varsa ve %56 VAC erişimimiz varsa, 
toplam 560.000 erkek kapsanmış olur.

(POP Cover) sütununda gösterilir.

Görünürlük Ayarlı Ortalama 
Frekans

7, 14, 21 ve 28 günlük süreler içinde, (se-
çilmiş hedef kitlenin) kampanyayla olan 
ortalama temas sayısıdır (VAC).

Toplam görünürlük ayarlı temasların kap-
sanan kişi sayısına bölümünden elde edi-
len değerdir.

Örneğin, kampanya 1.000.000 yetişkine 
erişiyorsa ve 13.500.000 temas varsa, kişi 
başına ortalama temas sayısı 13,5 olur.

(VA Av Freq) sütununda gösterilir.
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Envanter Payı (Share of Voice)

Reklamcılık terimiyle ‘SoV’, belirli bir kam-
panya için satın alınacak uygun mecra 
veya zamanın oranıdır.

Örneğin, iki meyve suyu üreticisi paza-
ra aynı anda iki yeni ürün sunuyorsa, en 
azından eşit envanter payı sahibi olmak 
isterler, böylece reklam mesajları diğer 
üreticinin reklamı tarafından etki altına 
alınmaz.

Panellerde, belli bir ünite seçildiğinde, ör-
neğin otobüs durakları; envanter payı o böl-
gedeki uygun tüm panellerin oranıdır. Bir 
bölgede 1000 panel varsa, 200 panel %20 
‘envanter payına’ denk gelir.

Cafas tarafından hesaplanan envanter 
payı ünite tipi ve bölgeyi esas alır, mecra 
sahibi dikkate alınmaz. Örneğin, yol üstü 
CLP planlıyorsak ve envanter payına göre 
dağıtmayı seçersek, sistem bölgedeki yol 
üstü tüm CLP’lerin yüzdesini hesaplar.

Aydınlatma

Araştırma sistemindeki Flow, OTS ve VAC; 
yılın zamanlarına, gündüz sürelerine ve 
panellerin aydınlatmasına duyarlıdır.

Bir panel sadece doğrudan aydınlatma ci-
hazı varsa aydınlatılmış sayılır. Bu içten, 
üstten, veya alttan spot ışık şeklinde ola-
bilir. Çevresel ve bölgesel aydınlatmalar 
yeterli olarak tanımlanmaz. İç mekanlar-
daki paneller, her zaman çevrede yeterli 
ışık olduğu için aydınlatılmış sayılırlar.

24 saat aydınlatmalı paneller, sadece ge-
celeri aydınlatılan panellere göre aylık or-

talama %3 fazla değer alırlar.

Dağılım

Bir network’ün erişim değeri, sadece kam-

panyada kullanılan ünite tipine ve kalite-

sine değil, aynı zamanda modellenmiş bir 

bölgede panellerin ne kadar etkili dağıtıl-

dığına bağlıdır. Cafas sistemi bir dağılım 

ölçümü yapar ve bununla ilişkili olarak 

son VAC erişimini ayarlar. 

Örneğin, İstanbul’da iyi bir şekilde dağı-

tılmış 100 panelimiz olsaydı, İstanbul’un 

sadece batısına dağıtılmış eşit kalitedeki 

100 panelden daha yüksek erişim değeri 

elde ederdi.

Panel Açısı

Panelin açısını görülen yola göre tanımlar.

Aşağıdaki tanımlar iki yönlü yollar içindir.

Paralel

Yola Dik

Açılı

Açılı Açılı

Yola dik

Yola dik konumda ve trafik akışının tek yö-

nünden görülür.

Yola paralel

Yol boyunca uzanır ve trafiğin iki yönün-

den de görülür.

Yola açılı

Yola çapraz durur, paralel veya dik değil-

dir, trafiğin tek yönünden görülür.

Cafas Kullanımı
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Cafas Kullanımı

Program başlarken ana ekran boş sayfa 

olarak belirir. Üst taraftaki menü çeşitli iş-

levleri seçmeye imkan verir. 

Sistem birden çok pencereyi kullanmaya 

izin verir. Örneğin, mecra sahibinin ünite 

tipi özetini görürken aynı zamanda kam-

panya planlama veya çoklu kampanya ek-

ranlarını kullanabilirsiniz.

Mevcut	seçenekler	şunlardır:

1) Envanter Özeti: Seçime göre

 sistemdeki panellerin özetini verir.

2) Kampanya Analizi: Kullanıcıya ‘belirli’

 network veya kampanyaları analiz

 etme imkanı sunar.

 

3) Kampanya Karşılaştırma Analizi:

 Kullanıcıya network ve kampanyaların

 sonuçlarını kaydetme imkanı sunar ve

 aralarında karşılaştırma yapabilmesini

 sağlar.

4) Kampanya Planlama / Detaylı

 Planlama: Bir bölgedeki

 panellerin ‘ortalama’ ağırlıklarını

 kullanarak erişim tahmini yapılmasına

 yardımcı olur.

 

Envanter Özeti

Başlangıç önerisi, tüm benzer panellerin 

temel kriterlerine göre bölgeler uyarın-

ca sınıflanmasıdır. Tüm yol üstü paneller 

aynı yöntem kullanılarak sınıflanır ve bir-

likte özetlenir. 

Her bir kategori veya bölge, ünite tipine 

ve kapsadığı alana göre analiz edilir ve 

özetlenir, bu en küçük birim olan ilçeye 

kadar uygulanır.

Mecra Sahipliğine Göre 
Envanter Dağılımı:

Bu pencere, sistemdeki bölgeye ve ünite 

tipine göre panel sayılarını sorgular.

Aşağıya doğru açılan kutucuklar belirli 

yerlerin seçilmesine imkan verir.

1) Kapsanan bölge: Kapsanan bölgelere

 göre panelleri gösterir.

2) İlçe: İlçelere göre panelleri gösterir.

İlçeye Göre Envanter Dağılımı:

Bu pencere kapsanan kentlerdeki tüm ilçe-

ler için ünite tipine göre envanter özetini 

gösterir, sonuçları göstermesi belli bir süre 

alabilir.

İlçeye göre panel özeti, mecra sahibine 

veya evrene göre çalıştırılabilir. Bu ekran-

da mecra sahibi veya evren seçilebilir.

Panel özeti bir kere gösterildikten sonra 

mevcut CAFAS veritabanına kaydedilir. 

CAFAS veritabanının bu versiyonunda 

daha önce evrensel panel özeti hesaplan-

dıysa, ilçeye göre panel tipi ekranına giriş-

te bu gösterilir.

Kaydedilmiş özetler kısa sürede gösterilir, 

diğerleri belli bir süre alır ancak ardından 

kaydedilir. 

Mecra Sahipliğine Göre Flow:

Bu pencere, seçilen bir bölgede sahaya, 

ünite tipine ve aya göre her bir panelin 

yanından geçen haftalık ortalama yetişkin 

flow’unu gösterir. Bunlar panel bölgesine 

göre; yol üstü olarak seçilebilir.

Her bir panel için flow, seçilen ay için her 

ünite tipine göre ortalaması alınmış top-

lam araç ve yaya yetişkin geçişi (15+ yaş 

grubu) olarak hesaplanır.

Yukarıdaki örnekte, yol üstü bölgesindeki 

her bir CLP’nin yanından geçen ortalama 

flow haftalık 659.905 yetişkindir.

Bu flow, gün ışığı süresine göre ayarlan-

mış akış değeridir. Aydınlatması olmayan 

paneller için, gün ışığında gerçekleşen ge-

çişlerin hacmi uygulanır. Aydınlatılan pa-

neller için, hem gündüz hem de gece görü-

nür olduklarından trafik hacmi %100’dür.

Mecra Sahipliğine Göre OTS:

Bu pencere, seçilen bölgede saha, ünite 

tipi ve aya göre her bir panelin yanından 

geçen haftalık ortalama yetişkin geçiş 

OTS’ini gösterir. OTS trafiğin yönüne göre 

ayarlanmış flow değeridir.

Örneğin, ‘yola dik’ bir panel yoldaki flow’un 

yarısını alacaktır, buna karşılık, paralel bir 

panel tüm flow’u alır, çünkü geçen insan-

lar hangi yöne giderlerse gitsinler paneli 

görebilirler. OTS ekranları Yol üstü gibi pa-

nel bölgelerine göre seçilebilir.

OTS, yola açı ve gün ışığına göre ayarlan-

mış flow değeridir. Örneğin, yola dik pa-

neller toplam flow’un %50’sini paralel pa-

neller ise %100’ünü alır. Bu OTS yüzdesi 

daha sonra aydınlatılmayan paneller için 

gün boyunca gerçekleşen geçiş hacmine 

göre ayarlanır. 

Aydınlatılan panellerde panel gündüz ve 

gece boyunca görünür olduğu için gün ışı-

ğına göre trafik hacmi %100 olarak alınır.

Gösterilen OTS, Haftalık Ortalama Gör-

me Olasılığıdır (Av OTS PW); bu Cafas’ın 

hem kampanya planlama modülü hem de 

kampanya analizi kısımlarında kullanılan 

genel ölçüdür. 
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Mecra Sahipliğine Göre VAC:

Bu pencerede yer alan değerler, seçilen 

bir bölgede sahaya, ünite tipine ve aya 

göre her bir panelin yanından geçen haf-

talık ortalama yetişkin geçişinin görünür-

lük ayarlı temasıdır (VAC).

VAC görünürlük ve gün ışığı ayarlı OTS de-

ğeridir. Her panelin görülme olasılığı ürün 

sınıflandırma araştırmasıyla hesaplanır ve 

görünürlük ayarlı temaslar buradan çıkar. 

Böylece ortalama VAC her bir firma/ünite 

tipi/bölge için hesaplanır. Yukarıdaki ör-

nekte, Mart’ta Yol üstü bölgede CLP için 

haftalık ortalama VAC 106.065 olmuştur.

Her bölgedeki her bir panelin değeri; gö-

rülme uzaklığı, yoldan uzaklık, ünite tipi, 

açı ve trafik hızı gibi etkenlere göre değişir.

Buna göre, İstanbul’daki bir CLP’nin haf-

talık ortalama VAC değerinin Antalya’daki 

benzer bir panelin değerinden yüksek ol-

ması beklenir.

Gösterilen VAC haftalık ortalama VAC’dir 

(Av VAC PW); bu Cafas’ın kampanya plan-

lama ve analizi bölümlerinde kullanılan 

ortak sistem ölçüsüdür. 

Kampanya Analizi

Kampanya analizi, sisteme bir kampanya-

daki belli panellerin listesi yüklendiğinde, 

bu panellerin erişim değerini tahmin et-

mek üzere tasarlanmıştır. Program, kam-

panyadaki her bir panel için gerçek panel 

değerlerini (Flow/OTS/VAC) dikkate alır. 

(Daha sonra anlatılacak kampanya planla-

ma modülü sadece ortalama panel değer-

lerini kullanır.)

Seçilen panellerin ‘gerçek izlenme verileri-

ni’ okumasının yanı sıra, sistem network’ün 

ya da kampanyanın ‘dağılımı’nı da analiz 

eder. Sistem bunu; her bir kapsanan böl-

ge için network panellerinin kaç adedinin 

ilçe merkezinde konumlandığını kontrol 

ederek (Panellerin GPS konumlarını kulla-

narak) yapar. 

Kampanya dağılımını açıklamak adına 

şu da eklenebilir: Teorik olarak, içinde 

bir diğerine göre daha az panel olan 

bir network’ün, diğerinden daha iyi da-

ğıtılmış olması sebebiyle daha yüksek 

erişim değerleri alması mümkündür.

Bu seçeneğe ana menüdeki Analiz > Pa-

ket veya Kampanya tıklanarak ulaşıla-

bilir.

Giriş dosyalarının formatı ilgili belgede 

açıklanmaktadır (Industry Standard Co-

ding Structure Campaigns.doc).

Network dosyaları mecra sahipleri tarafın-

dan sağlanacaktır. Tipik bir network/kam-

panya dosyası panelleri ve tarihleri aşağı-

daki örnekteki gibi detaylandırır:

Kampanya Dosya Seçimi

Bu seçeneğe ana menüdeki Analiz > Paket 

veya Kampanya tıklanarak ulaşılabilir.

Sistem tekli ve çoklu network/kampan-

yaların birlikte ‘seç ve karıştır’ yöntemiyle 

analiz edilebilmesine olanak verecek şe-

kilde tasarlanmıştır.

Bir	 paket,	 network	 veya	 kampanya	
nasıl	analiz	edilir?

1. ‘Dosya ekle’ düğmesine tıklayın,

 gerekli dosyaları seçin. Çoklu seçim

 mümkündür. Seçilen her dosya

 için ‘Dosyalar’ sekmesinde aşağıda

 gösterildiği gibi bir satır görünür:

2. ‘Analiz’ düğmesine tıklayın, sistem

 kampanya dosyasındaki panelleri

 okur ve sınıflandırma veritabanındaki

 panellerle eşleştirir.

3. Kampanya dosyaları analiz edildiği

 anda pencere aşağıdaki gibi toplu

 erişim ekranına döner:

Kampanya Envanter Dağılımı

Sonuç penceresi üzerindeki sekmeler de-

ğişik kriterlerde farklı analizler verir; ay-

dınlatma, saha bölge tipi ve kampanyanın 

farklı bölgeleri (yol üstü) için erişim de-

ğerleri.

Sekme	analiz	içeriği	detayları:

Dosyalar

Analizdeki dosyaları listeler, dosyalar ekle-

nip kaldırılabilir.

Paneller

Paketin ünite tipi ve sahibini detaylandırır.

Veritabanıyla eşleşen tüm paneller dosya-

dadır.

Açı

Yola dik, açılı ve paralel panellerin ünite tipi 

ve panel sahibine göre sayısını gösterir.

 

Akış

Ünite tipi ve sahibine göre haftalık ortala-

ma yetişkin flow’unu gösterir.

otS

Ünite tipi ve sahibine göre haftalık ortala-

ma yetişkin OTS’i gösterir.

VAC

Ünite tipi ve sahibine göre haftalık ortala-

ma yetişkin VAC’yi gösterir.
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Aydınlatmalı
Ünite tipi ve sahibine göre aydınlatmalı   
panellerin sayısı

Aydınlatmasız
Ünite tipi ve sahibine göre aydınlatmasız   
panellerin sayısı

Saha Bölgesi
Her saha bölgesi ve sahibi için yol üstü   
panellerin sayısı

Yaya Saha Bölgesi
Her saha bölgesi ve sahibi için yol üstü ol-
mayan panel sayısı

Erişim
Kampanya planlama ekranındaki sütunla-
rın aynısını gösterir.

Ancak sistem, kampanya dosyasındaki pa-
neller için gerçek haftalık ortalama yetiş-
kin Flow, OTS ve VAC’sini hesaplar.

Kampanya Analizi - Yol Üstü*:

Her bir erişim sekmesi (Yol üstü), her pa-
nel bölgesinin kampanyanın toplam eri-
şim değerine yaptığı katkıyı gösterir, bir-
leşik sekmesi toplam kampanya erişim 
değerini verir.

Burada ‘kampanya dosya tarihlerini kul-
lan’ seçeneği seçilmiş durumdadır. Bu 
seçenek, farklı tarihlerdeki network’leri 
karıştırmaya izin verir, 1 hafta CLP ve 4 
hafta billboard gibi. Ayrıca, yalınlık adına 
azaltılmış sütunlar seçilebilir. Kampanya 
süresini ekrandan çıkarma seçeneği de 
bulunmaktadır.

Aşağıdaki erişim bölümündeki sütunlar 

aşağıdaki sayıları gösterir:

Paneller

Model bölgeye göre sınıflanmış panel sayısı.

Ort Flow

Seçilen bölge ve Ünite tipine göre haftalık 

ortalama yetişkin (15+ yaş grubu) trafik 

akışını gösterir. Bu sayı Özet > Flow se-

çeneğini mecra sahibi ekranından açarak 

kontrol edilebilir. Haftalık ortalama Flow, 

Kampanya Planlama modülünde gösteri-

lenle eşleşir.

Ort OTS

Seçilen bölge ve ünite tipi için, yöne göre 

ayarlanmış haftalık ortalama yetişkin 

OTS’ini gösterir.

Ort VAC

Seçilen bölge ve ünite tipi için, haftalık or-

talama yetişkin VAC’sini gösterir.

VAC erişim %

Seçilen süre içinde N panelli bir kampan-

ya ile en az bir teması olan, bölgeye göre 

seçilen kitlenin oranı, yani tahmini VAC 

erişim değeridir. Yukarıdaki örnekte bu 7 

gündür.

Erişilen Kitle

Kampanyayla en az bir teması olan, bir 

bölgedeki seçilmiş hedef  kitle nüfusunu 

gösterir.

* Programın mevcut sürümünde yol üstü olmayan panel sayısının az olması sebebiyle tüm paneller yol üstü olarak gösterilmiştir.
 İlerleyen aşamalarda programda yol üstü olmayan paneller ayrı kategorilerde görüntülenebilecektir.

(VAC erişim % x Toplam bölgesel nüfus = 
Erişilen Kitle)

VA Temaslar
Seçilmiş kitlenin kampanyayla olan top-
lam VAC sayısını gösterir.

VA Ort Frekans
Seçilen gün sayısında Erişilen kitlenin 
kampanyayla olan ortalama VAC sayısını, 
yani görünürlük ayarlı ortalama frekansı 
gösterir.

GRP
Kampanyanın panel dengi olan ‘rating’idir.

Cafas terminolojisinin GRP bölümüne ba-
kınız.

CPT
Panelin bin kişiye erişim veya temas tuta-
rıdır. CPT bölümüne bakınız.

Skorsuz Paneller

Kampanya/Network Analiz programı, gi-
rilen panel detaylarını (saha ve panel nu-
marası) veritabanıyla eşleştirir ve kampan-
yadaki her panele doğru Flow/OTS/VAC 
değerini verir. Ancak, ‘değer almamış’ pa-
neller olabilir ve sistem ‘skorsuz paneller’ 
sekmesinde bunların nedenlerini gösterir.

Hata İletisi
Sorun

Yeni Panel
Saha/Panel numarası Sınıflandırma siste-
mi (PSS)’te yok.

Kaldırıldı
Panelin sınıflandırma sisteminde (PSS)  
kaldırıldı olarak gösterildiğini uyarı ama-

cıyla belirtir. Panel önceden sınıflandırıl-
dıysa değeri normal olarak gösterilir.

Sınıflandırma bekliyor
Panel Sınıflandırma sisteminde, ancak he-
nüz tam olarak sınıflandırılmadı.

Yol üstü flow yok
Yol üstü flow değeri atanamıyor, sokak 
ismi bilinmiyor ve GPS paneli herhangi bir 
yola 200 m. yakınlıkta göstermiyor.

Yol üstü görünürlük yok Q3/4
Sınıflandırma sisteminde (PSS) 3. ve 4. 
sorularda araç ve yaya yol üstü görünürlüğü 
belirtilmedi.

Toplam kampanya ünite kullanımı ‘Kam-
panya envanter dağılımı’ sekmesinde 
gösterilir, buradaki toplam ‘Birleşik erişim’ 
sekmesindekinden farklı olabilir, bu fark 
skorsuz panellerden kaynaklanır.

Kampanya Analizi - Birleşik:

Her bir erişim sekmesi (Yol üstü), her pa-
nel bölgesinin kampanyanın toplam eri-
şim değerine yaptığı katkıyı gösterir, ‘bir-
leşik’ sekmesi her bölgedeki çakışmaları 
hesaplamak için bir kombinasyon modeli 
kullanarak toplam erişimi ekler. ‘Çakışma’ 
kişilerin bir kampanyayı birden çok böl-
gede görmesidir. Yol üstü kampanyaların 
toplam erişim değerleri aşağıda gösterili-
yor: Uyarı! Burada kampanya dosya tarih-
leri seçeneği kullanılmaktadır.
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Kampanya
Grafikleri - Zamana 
Göre Erişim / N+

Cafas Analiz işlevinin iki grafikleme seçe-

neği vardır.

Bu grafikler:

1. Zamana göre erişim artışı

2. Seçilen sürede N+ erişimi gösterir.

Grafiklere Kampanya Analizi ekranı kul-

lanıldıktan sonra Cafas ekranı üzerindeki 

ana menüden ulaşılabilir. Kampanya gra-

fikleri her bir Erişim Sekmesinde çalışırlar, 

yani Birleşik ya da Yol üstü erişimlerini 

gösterir.

Grafikler 5 seçenekle sunulur, üç zamana 

göre erişim ve iki N+.

Uyarı! Grafik seçeneklerinden önce kam-

panya ‘Analiz’ edilmelidir.

Uyarı! Grafik oluşturulacaksa ’Kampanya 

Dosya Tarihlerini Kullan’ seçeneği kullanıla-

maz ve grafik seçeneklerinden önce işareti 

kaldırılmalıdır. Grafiklerde kullanılan gün 

sayıları günler kutusundan ya da 14/28 gün 

olarak seçilir. 

Grafikler ana menüden seçilen Hedef Kit-

le / Ay / Gün sayısı ve N+ seçenekleri için 

oluşturulur.

Zamana göre erişim grafikleri üç seçenek 

sunar. İlk seçenek değişken gün sayısı-

nı (1’den 28’e kadar) gösterir, ekrandaki 

günler kutusunda seçilen gün sayısına ve 

seçilmiş erişim sekmesine (Yol üstü) bağlı 

olarak değişir.

14 gün ve 28 gün, grafiğin iki sabit uzun-

luğudur.

Aşağıdaki grafik günler kutusu standardı 

olan 7 gün kullanılarak oluşturulmuştur.

Gün sayısını değiştirerek, bu örnekte 20 

gün, zamana göre erişim grafiği 28 güne 

kadar her süre için kullanılabilir.

Yukarıdaki örnek ‘Birleşik Toplam Erişim’ 

grafiğini gösterir. Grafikler her ‘Bölge’ için 

- Yol üstü ve Birleşik Toplam Erişim için 

mevcuttur.

Yol üstü grafiği seçmek için ‘Yol üstü’ Sek-

mesine tıklayarak gerekli grafiği seçmek 

yeterlidir.

N Artı grafikleri iki seçenekle kullanılabilir. 

1’den 10’a kadar ya da 1’den 20’ye kadar. 

İlk seçenek menüdedir ve ekrandan kont-

rol edilen değişken gün sayısı grafiklerini 

mümkün kılar.

Uyarı! Grafikteki gün sayısını ayarlamak 
için ‘Kampanya Dosya Tarihlerini Kullan’ 
seçeneği kullanılmamıştır.

N Artı grafikleri zamana göre Erişim işle-

viyle aynı bölgeler için seçilebilir.

Kampanya Grafikleri - 
Kopyalama ve Yapıştırma

Grafikler	 Excel	 ya	 da	 Word’e	 nasıl	
kopyalanır?

Grafikler bilgisayarda hem numara tablo-

su hem de resim olarak mevcuttur. Han-

gisini istediğinizi Kopyala ve Yapıştır seçe-

neğini kullanarak seçmeniz gerekir.

Grafikleri Cafas’tan Excel ya da Word’e ya-

pıştırmak için aşağıdaki adımları izlemeniz 

gerekir:

Grafik	kopyalama:

1) Grafik kopyalama için Düzen > Kopyala

 seçeneğini kullanın.

2) Grafiği yapıştırmak için hedef

 programda (Excel veya Word) Düzen >

 ‘Özel Yapıştır’ seçeneğini kullanın.

3) Bit eşlemi seçin

4) Grafik resmi hedef programınıza (Excel

 ya da Word) yapıştırılacaktır.
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5) Sistem grid bazlıdır ve gösterilen veriler

 düzen seçeneği kullanılarak kesilip

 Excel’e yapıştırılabilir.

 Microsoft

 Windows’da kullanılan Düzenle >

 Kopyala ve Düzenle >Yapıştır

 fonksiyonları (Ctrl C ve Ctrl V, hücreleri

 seçmeye gerek yoktur).

Grafik	verisini	kopyalama:

1) Veriyi kopyalamak için Düzen > Kopyala

 seçeneğini kullanın.

2) Sayı tablosunu yapıştırmak için hedef

 programınızdaki (Excel ya da Word)

 Düzen > Yapıştır seçeneğini kullanın.

3) Grafikte kullanılan sayı tablosu

 yapıştırılır.

Kampanya 
Karşılaştırma Analizi

Kampanya karşılaştırma seçeneği, kullanı-

cıların birden çok network/kampanyayı ve 

onların karışımlarını aynı ekranda erişim 

ve frekans değerlerini karşılaştırmalı göre-

bilmeleri amacıyla  tasarlanmıştır.

Bu veriye erişmek için izlenmesi gereken 

adımlar şunlardır:

1. Analiz > Paket veya Kampanya  

 seçeneğinde bir network/kampanya

 analiz edin.

2. Pencere ‘Birleşik Toplam Erişim’i

 gösterir.

3. Dosya > Kampanyayı kaydet seçeneğini

 kullanın. (Bu aşamada, kendi

 tanımınızı yapabilirsiniz.)

4. 1’den 3’e kadar adımları istediğiniz

 sayıda kampanyada tekrarlayın.

Bu network/kampanyaların veya 

karışımlarının detayları Cafas 

veritabanında bir dosyaya kaydedilir.

Uyarı! Merkezden yönetilen bir veritabanı 

kullanıyorsanız, bunlar merkezdeki dosya-

ya kaydedilecektir.

Kampanya Kaydetme Ekranı

Seçilen kampanya dosyasının analizinden 

sonra, Dosya > Kampanyayı Kaydet seçe-

neğini kullanın.

Sistemde network veya kampanyanın dos-

ya adını öneren bir ekran belirir. Bu ekran 

kullanıcıya ortadaki kutuya yazarak seçtiği 

dosya adını girme imkanı verir. Network/

paket kombinasyonu analiz ediliyorsa bu 

işlem gereklidir.

Bu network/kampanyanın ya da karışım-

larının detayları Cafas veritabanında bir 

dosyaya kaydedilir.

Birden çok network/kampanya ‘kaydedil-

diği’ zaman, onları kampanya karşılaştır-

ma ekranında görmek mümkün olabilir.

Kampanya Karşılaştırma 
Ekranı

Bu seçeneğe menüden Analiz > Kampan-

ya karşılaştırması seçilerek ulaşılabilir.

Ekran boş görünecektir.

Bundan sonra karşılaştırma gereken belirli 
kampanyaları seçmek ve ‘yüklemek’ müm-
kündür.

Dosya menüsünden ‘Kampanya Yükle’ se-
çeneğini tıklayın (yukarıdaki resim).

Kampanya Yükle seçilince sistem daha 
önce analiz edilerek kaydedilmiş tüm net-
work/kampanyaları gösterir.

İstenen kampanyalar üç şekilde seçilebilir

1. Control + İsme Sol Tıkla network
 kampanyalar seçilir ve yükle tuşuna
 basılır.

2. Çift tık bir kampanya seçer ve yükler.

3. İsme tıklayıp Yükle tuşuna basınca, tek  
 kampanya seçer.

İstenmeyen kampanyalar ilk sütundaki 
kutucuklar tıklanarak ve sonra ‘Sil’ tuşuna 
basılarak silinebilir. 

Kampanya karşılaştırma ekranı daha sonra 
önceden seçilmiş network/kampanyalarla 
birlikte gösterilir. Varsayılan seçimler:

• Tüm bölgeler
• Birleşik erişim
• Tüm yetişkinler (15+ yaş grubu)
• Network / kampanya süreleri
 kullanarak
• N+ = 1 dir.
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Tüm seçenekler bölge, çevre (Yol üstü), 

hedef kitle, tarih, N+ derecesi kolaylıkla 

değiştirilebilir.

Gösterilen verilerin sütunları, ilk satıra tık-

lanarak alçalan veya yükselen değerlere 

göre sıralanabilir. Böylece sıralama oluşa-

cak ve bir > veya < işareti sıralanan sütu-

nun başlığında görünecektir.

Aşağıdaki örnekte en düşük Frekans ilk sı-

rada gösteriliyor.

CPT

Paket analizi ve kampanya planlama mo-

düllerinin her ikisi de CPT ile çalışma ola-

nağı sunar.

Aşağıda kampanya analizi için anlatılmış-

tır, ancak kampanya planlama modülün-

de de aynı şekilde çalışır.

Planlayıcıda yukarıda görüldüğü gibi CPT 

sekmesi bulunur. Bu sekme, biliniyorsa 

bölge ve saha olarak, veya sahaya göre 

toplam olarak kampanya tutarının giril-

mesine izin verir. 

Toplam/Toplam kutusuna bir değer girildi-

ğinde, belirli bir dağılım metodu seçilme-

diği sürece, Bölge/Envanter tipine bakıl-

maksızın bu değer tüm paneller arasında 

eşit olarak dağıtılır.

CPT Durum

Durum göstergesi CAFAS’ın ekrandaki de-

ğerleri kabul edip etmediğini göstermek 

için bulunur.

Kurallar şöyledir:

• ‘Toplam Toplam’ varsa başka değer

 olamaz.

• ‘Gövdede’ bir Model için Bölge

 satırında herhangi bir değer varsa,

 Toplam satır veya Toplam sütununda

 herhangi bir değer olamaz.

 

• Toplam sütununda bir değer varsa

 Toplam satırında hiçbir değer olamaz.

Aşağıdaki örnekte İstanbul çapında dağıtıl-

mış bir network seçtik. Planlama amacıyla 

2.000.000 tutacağını öngördük ancak böl-

gelere nasıl dağıtılacağını bilmediğimiz için 

değeri toplam satırına girdik.

Şimdi yine yol üstü sekmesini seçer ve ana-

lize basarsak, sistem aşağıdaki gibi bölgeye 

göre CPT hesaplar.

CAFAS bölgesel panel sayılarına göre 

oransal olarak 2.000.000 tutarını dağıtır. 

Bin temas başına maliyet bir bölgedeki bin 

adet VAC teması için herhangi bir kurdaki 

tutarı gösterir.

NOT

CAFAS ayrıca erişilen Bin Kişi Başına Ma-

liyet hesaplama seçeneğini de sunar. Se-

çenekler menüsünden seçilerek ve analiz 

tuşuna basarak elde edilebilir. Sütun baş-

lığı ve hesaplama CPT(P) olarak değişir. Bu 

CPT(C)’den daha pahalı olur çünkü frekans 

öğesi hesaplamadan çıkarılır. 

Araçlar > Seçenekler > CPT (C) veya CPT 

(P) seçin.

CAFAS ekranın daha okunabilir olması için 

sütun sayısını azaltabilir:

Araçlar > Seçenekler > Sütunları azalt, bu 

seçenek ortalama Flow/OTS/VAC sütunla-

rını kaldırır.

rapordaki Veri Beslemesine 
Dahil Olan Tutar Bilgisi

‘Kampanya veya Paket Analizi’ ekranındaki 

‘Seçenekler’ menüsüyle, ‘Network dosyası 

tutarı’ndan ‘CPT ekranı tutarı’na geçmek 

mümkündür.

Bir panelin tutarını CPT hesaplamalarına 

satır satır girmek için dosya formatı aşağı-

daki gibi olmalıdır. Bu format saha listeleri 

için kullanılan formattan farklıdır.

Firma kodu: (3 karakter-

 WAL/STR/CLC)

İlçe kodu: (4 rakamlı güncel

 kodlar, 3015 gibi)

Lokasyon kodu: (4 karakter/rakam

 (sıfır koyar, ancak alt

 lokasyonlara izin verir)

Saha No: (N karakter)

Panel No: (N karakter)

Panel boyutu: (N karakter)

Adres: (50 karakter)

Başlama tarihi: (GGAAYY)

Bitiş tarihi: (GGAAYY)

Tutar: (00000.00)
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Kampanya Planlama 
Modülü

Kampanya Planlama modülü seçilen he-

def kitle, ay, bölge, ünite tipi için ortala-

ma Flow/OTS/VAC değerlerini kullanarak 

N sayıda panelin erişimini hesaplamak 

üzere tasarlanmıştır. Seçilen ünite tipi 

için ‘ortalama’ bir paneli kullanarak efek-

tif planlama yapar. Bu planlama işlevi her 

panel bölgesi için geçerlidir, ek olarak, 

bölgelerin karışımı seçildiğinde, birleşik 

erişim hesaplanır.

Dinamik olmayan haftalık ortalama sütun-

ları, seçenekler menüsündeki ‘azaltılmış 

sütunlar’ ile gizlenebilir. Girişte programın 

seçilmiş kriteri yoktur. Bir tahmin hesap-

lamak için aşağıdaki adımlar uygulanmalı-

dır. Varsayılan 500 panel ve 7 gündür.

1. Seçim listesinden bir ünite tipi

 seçin. (Sistem bu ünite tipi için

 gereken ortalamaları hesaplar.)

2. Gereken panel sayısını panel

 kutusuna, ya da tabloda ilgili bölgenin

 kutusuna tıklayarak girin.

3. ‘Yetişkin Nüfusa Göre’ ya da ‘Envanter

 Payına Göre Dağıt’ seçeneğini tıklayın.

 (Açıklamasını aşağıda görebilirsiniz.)

4. Analiz butonuna tıklayın.

Diğer seçenekler; zaman, mecra sahibi, ay 

ve hedef kitle  her zaman seçilebilir ve de-

ğiştirilebilir. Varsayılan dönem 7 gündür. 

Günler kutusuna yeni süre girilerek değiş-

tirilebilir.

Kampanya Planlama Modülü - 
Notlar 

Bu işlev ünite tipi, zaman, bölge ve 
saha kriterlerinin farklı karışımlarını 
kullanarak erişim değerini hesaplayan 
bir yöntem olarak tasarlanmıştır. Bir 
kampanyanın alacağı gerçek erişim 
değerini ölçen bir yöntem değildir. Bu 
gerçek ölçüm kampanya analizi ekra-
nında yapılır.

Kampanya planlama modülü ortalama 
bölge ve ünite tipi Flow, OTS ve VAC de-
ğerlerini kullanır. Bu sütunlar CAFAS’ta-
ki seçenekler menüsünden gösterilebi-
lir veya gizlenebilir. (Buna ilişkin daha 
fazla açıklama aşığıda yer almaktadır.)

Ortalamaya göre satın almak mümkün 
olmayabilir, gerçek networkte daha 
yüksek veya daha düşük değerler alına-
bilir.

Kampanya planlama modülü, analiz-
de mevcut olan tipik networklere da-
yanan dağılım ortalamalarını kullanır. 
Herhangi bir gerçek kampanya bu orta-
lamalardan çok farklı dağılım şekilleri 
gösterebilir.

Kampanya planlama modülü optimi-
zasyon yapmaz, sadece panel ortala-

malarını kullanır.

Kampanya Planlama -
Yol Üstü 

Aşağıdaki örnekte ünite tipini CLP, var-

sayılan süreyi 7 gün, varsayılan ayı Mart 

(varsayılan ay her zaman güncel aydır) ve 

varsayılan panel sayısını 500 olarak seçtik.

Başlangıç olarak panelleri yetişkin nüfusla 

orantılı olarak bölgelere dağıtmayı seçtik. 

Örneğin, bir bölge toplam nüfusun %20

’sine sahipse, sistem panellerin %20’sini o 

bölgeye atar.

Not: Bu, panellerin optimum dağılımı ol-

mayabilir, sadece planlamanın başlangıç 

noktasıdır. 

Bir diğer başlangıç, panelleri envanter pa-

yına göre dağıtmak olabilir.

Yukarıdaki örnekte paneller envanter pa-

yına yani nerede bulunduklarına göre 

dağıtılmıştır, CLP’lerin %50’si İstanbul’da 

olduğu için, sistem kampanyanın %50’sini 

İstanbul’a atamıştır, yani seçilen ünite tipi 

için her bölgedeki envanter payına eşitle-

miştir.

Panellerin iki yönteme göre dağıtılması-

nın etkileri yukarıdaki örneklerde görül-

mektedir.

Temel yapılandırmayı elde ettikten sonra, 

her bölgeye istediğimiz sayıda panel ko-

yabiliriz. Yani aşağıdaki örnekte İstanbul 

kutusuna tıklayıp panel sayısını 250’den 

200’e değiştirebiliriz.

Sistem ortalama panel skorlarını hesapla-

yarak bunları erişim modellerine uygular, 

yani VAC Erişim yüzdesi ve VAC Ortalama 

Frekans hesaplanır. Sistem panel sayısının 

çok az olduğu bölgelerde raporlama ver-

mez çünkü tahminin doğruluğu istatistik-

sel olarak düşük olacaktır.

Kısaca, tablodaki sütunlar aşağıdaki sayı-

ları gösterir. (Daha detaylı açıklamalar için 

Cafas terminolojisini okuyun)

Paneller

Model bölgede seçilen veya girilen panel

sayısı

Ort Flow

Seçilen bölge ve ünite tipi için haftalık or-

talama 15+ yaş grubu yetişkin trafik Akı-

şını gösterir. Bu sayı Özet > Firmaya göre 
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Flow ekranından kontrol edilebilir. Hafta-

lık ortalama flow kampanya planlama mo-

dülünde gösterilen değerler ile eşleşir.

Ort OTS

Bölge ve ünite tipi için, açısına göre uyar-

lanmış haftalık ortalama yetişkin OTS’i 

gösterir.

Ort VAC

Bölge ve ünite tipi için, görünürlüğe göre 

uyarlanmış haftalık ortalama yetişkin VAC

gösterir.

VAC erişim %

Belirli bir sürede (yukarıda 7 gün seçili) N 

panelli bir kampanyayla en az bir teması 

olan hedef kitlesinin oranı olan tahmini 

VAC erişimi gösterir.

Erişilen Nüfus

Kampanyayla en az bir teması olan seçil-

miş hedef kitle nüfusunu sayı olarak gös-

terir. (VAC erişim % x Toplam bölge nüfu-

su = Erişilen kitle nüfusu)

VA Temaslar

Seçilen hedef kitlenin kampanyayla olan  

toplam VAC’sini gösterir.

VA Ort

Seçilen gün sayısında kapsanan nüfusun  

kampanyayla ortalama değerini verir.

Frekans 

VAC sayısı olan Görünürlük ayarlı ortala-

ma frekansı gösterir.

GRP

Kampanya ‘ratingi’dir. (Daha  detaylı açık-

lamalar için Cafas terminolojisinde GRP’yi 

okuyun.)

CPT

Temas veya erişim olarak Bin Kişi Başına 

Maliyet. (Daha detaylı açıklamalar için Ca-

fas terminolojisinde CPT bölümünü oku-

yun.)

Dinamik olmayan sütunları (Haftalık or-

talama Flow/OTS/VAC) seçenekler menü-

sündeki ‘Azaltılmış sütunlar’ ile gizleyebi-

lirsiniz.

Kampanya Planlama -
Çoklu Ünite Kullanımı 

Kampanya planlama modülü bir bölge-

deki ünite tiplerini karıştırmaya izin verir. 

‘Sonuçlar’ sekmesinin yanında bulunan 

ikinci sekme bu özelliği açmaya yarar.

Temel kullanımda, tek ünite tipi aşağıdaki 

gibi seçilir:

Aşağıdaki örnekte ‘Çoklu Ünite’ sekmesini 

seçtik ve başlangıç noktası olarak orijinal 

ünite tipi ve dağılımın tutulduğunu görü-

yoruz. Burada ek ünite tipleri için panel 

sayılarını girebiliriz. İlk paneller gibi dağıtı-

lacaklarsa toplam miktar ilgili toplam satı-

rına girilebilir. Aşağıda 200 CLP’ye ek ola-

rak İstanbul’da 50 MGL girdik, bu örnekte 

ek paneller sadece İstanbul’da gerekliydi.

Şimdi yol üstü ‘Sonuçlar’ sekmesine döne-

biliriz:

Analiz butonuna basınca 50 ek MGL kam-

panya bileşenine eklendi. 

Belirli bir bölgede bir ünite tipinin panel 

sahipliği veya uygunluğu gibi sebeplerle 

çoklu ünite tipi kullanmanın mümkün ol-

madığı durumlarda, ünite tipi karıştırma 

hücresi kırmızı olacaktır. Bu renk uyarısı 

‘Sonuçlar’ bölümüne de iletilecektir.

Çoklu ünite tipi kullanımı yöntemi tüm 

bölgelerde kullanılabilir ve bu ünite tipleri 

birleşik erişim sekmesinde birleştirilebilir.

Kampanya Planlamada 
Dağılım

Kampanya Planlamada, ‘Toplam’ kutusuna 

panel sayısı girildiğinde bu tüm bölgelere 

orantılı olarak dağıtılır. Bu işlev ekrandaki 

sayfalara girilen diğer ‘Toplam’ değerlerin-

de de aynı şekilde çalışır.

Çoklu Ünite sekmesindeki toplam değeri-

ni envanter payı veya yetişkin nüfusa göre 

dağıtın. Toplam değerini girin ve gerekli se-

çeneği seçin, ya da gerekli seçeneği seçip 

toplam değeri girin. Toplam satırı dışında 

girilen her sayı dağıtım özelliğini kapata-

caktır, çünkü ekrandaki sayıları değiştirmiş 

olabilirsiniz ve bunlar eşleşmez. Bu özelliği 

isteğe göre açıp kapatabilirsiniz.

Kampanya Planlama - Plan 
Kaydetme 

Kampanya planlama modülü, sonraki bir 

tarihte referans alınabilmesi için plan de-

taylarını kaydedebilme olanağı sunar.

Plan tamamlandığında, Dosya > Kaydet 

seçeneğini kullanın.

Daha sonra planı kaydetme yerini belirle-

meniz istenir. Bir kaynak oluşturabilir ve 

bilgisayarınızın dosya yapısını görüntüle-

yebilirsiniz. 

Plan metin dosyası (text file) olarak seçi-

len kaynağa kaydedilir.

Kaydedilmiş her plan, boş Kampanya 

Planlama penceresi seçildiğinde Dosya > 

Aç seçeneği kullanılarak tekrar açılabilir 

ve planlama modülüne kaydedilebilir.
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Girilen geçmiş planların listesi de gösterilir.

Önceki	Cafas	veritabanından	
kaydedilmiş	kampanyaları	yükleme

Araçlar > Kaydedilmiş kampanyaları yükle’yi 

seçin. Önceki veritabanını seçin. Sonra 

yüklenmek istenen kampanyaları seçin.

Program seçilen kampanyaları yükler ve 

her kampanya adının başına içinde oluş-

turulduğu veritabanı sürümünün ismini 

koyar.

Bu kampanyalar daha sonra güncel verita-

banında referans alınabilir.

Detaylı Planlama

Cafas’ta standart kampanya planlama 

modülü dışında ayrıca Detaylı Planlama 

seçeneği mevcuttur. Programın bu menü-

sünde şehir ve firma bazında çoklu ünite 

tercihi yapmak mümkündür. Bu modülün 

normal kampanya planlamadan farkı şehir 

ve ünite tipine firma bazında seçim yapa-

bilme boyutunun da eklenmiş olmasıdır. 

Detaylı Planlama ekranı örneği aşağıdadır:

Son

Diğer Mecra 
Araştırmaları

Temel reklam mecraları olan TV, radyo ve 

basın için kampanyaların erişim ve frekans 

tahminlerini müşterilere sunan araştırma-

lar yürütülmektedir. Bu tahmin, müşte-

rinin reklamı için o mecranın ‘değer’ine 

karar vermesine imkan veren ana etken-

dir. Bu tek etken değildir, fiyat, uygunluk, 

bilinirlik ve envanter payı da denklemin 

parçasıdır, ancak bunlar daha öznel ölçüt-

lerdir.

Diğer mecra araştırmalarının çoğunluğu 

yıllardan beri varlığını sürdürüyor, bu se-

beple açıkhava yeni giren bir eleman ola-

rak diğer mecra araştırmalarının yanında 

yerini alabilmek için daha iyi ve güncel ol-

duğunu yöntemsel olarak kanıtlamalıdır.

Aşağıda diğer mecraların tipik araştırma 

yöntemlerinin tanıtımı verilmiştir. Kullanı-

lan terimlerin birçoğu Cafas sistemindeki-

lerle kıyaslanabilir.

TV Erişim ve Frekansı

Bir TV kampanyası ‘spot’ veya reklam ara-

ları serisidir. Tipik bir kampanya birkaç 

hafta boyunca yayınlanan 200 ila 300 

spottan oluşabilir. Seçilen spotların hepsi 

hafta içi akşamları yoğun saatlerde yayın-

lanmaz. ‘Spot’lar plana göre dağıtılır hatta 

birkaç kanala bölünebilir. Bu şekilde ula-

şılması zor olan hedef kitlelerin, örneğin 

gece çalışanlar, öğrenciler vb. kapsanması 

sağlanır.

Bir kampanyanın erişim ve frekansını 

ölçmek için TV istasyonları herhangi bir 

zamanda her bir kanalı kimin izlediğini 

bilmek zorundadır. Doğal olarak herkesi 

ölçemezler, bu yüzden kitleden temsili 

denekler seçerler, örneğin 3500 kişi ve 

deneklerin izlediklerinin elektronik olarak 

ölçülmesini isterler.

Seçilen deneklere uzaktan kumanda gibi 

küçük cihazlar verirler ve ailedeki herke-

sin bu cihaz üzerinde bir butonu olur. Bu 

cihaz televizyona bağlıdır ve izlenen kanal 

saptanabilir. Kişiler TV odasına girip çıktık-

ça kendi butonlarına basarlar ve böylece 

odada olup olmadıkları belirlenir. Veri her 

gece merkez bilgisayara telefonla gönde-

rilir.

Bu araştırma yönteminin bazı zayıf yanları 

vardır ve bunları listelemek gerekir. Böyle-

likle  açıkhava araştırmasının artı ve eksini 

değerlendirmek mümkün olacaktır.

1. Ölçülebilen denek boyutu oldukça

 küçüktür -yaklaşık 3500 kişi-, çünkü

 sonuç için gerekli olan sürekli gözlem

 pahalı bir yöntemdir.

2. ‘Yoğun izlenme’ zamanları dışındaki

 programları küçük denek boyutundan

 dolayı sadece 5 veya 10 kişi izleyebilir.

 Bu büyük hata payları anlamına gelir,

 bir kişi yatağa gittiği anda denek

 boyutu %2 azalabilir.

3. Odadaki kişiler televizyon izlemiyor

 olabilirler, konuşuyor, okuyor veya

 dikkatlerini başka bir şeye veriyor

 olabilirler. Sonuç olarak Araştırma

 OTS’i değil ‘odadaki varlığı’

 ölçmektedir.
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4. Bir kampanyanın erişimi, TV izlenmesi

 ‘içeriğe’ bağlı olduğu için sadece

 yayınlandıktan sonra ölçülebilir ve

 gelecekteki bir hafta ya da bir ay

 boyunca insanların akşam saat 7’de

 hangi kanalı izleyeceğini öngörmek

 çok daha zordur.

radyo Erişim ve Frekansı

Radyoda en yaygın yöntem haftalık 15 

dakika günlükleridir. Türkiye’de Radyo, 

12 yaş üstü 12.857 üyeden oluşan online 

paneller aracılığıyla ölçülür. Bu denekler 

hem online araştırmalara cevap verirler, 

hem de haftalık bazda günlükler doldu-

rurlar. Bu veriler periyodik olarak yılda 4 

kez rapor edilir.

TV araştırmasında olduğu gibi bu yöntem-

de de bazı zayıf yönler vardır ve bunların 

aynı sebeplerden dolayı aşağıda sıralan-

ması gerekir.

1. Toplam denek boyutu, %5’ten düşük

 bir oranın dinlediği yerel ve küçük

 radyo istasyonlarının dinlenmesini

 ölçmeyi zorlaştırır.

2. Deneklerin günlük online formları

 doldurmaları zaman açısından zordur

 ve dinledikleri istasyonları kolayca

 hatırlamaları beklenir. Böylece az

 dinlenen istasyonlar az bildirilir, çok

 dinlenen istasyonlar ise fazladan rapor

 edilir.

3. En kısa süre 15 dakika olduğu için

 toplam dinlenme süresi, dinleyici

 sadece 5 dakika hava durumunu

 dinlemek için radyoyu açmış olsa bile

 her zaman fazla bildirilir.

4. Yeni teknoloji olarak test edilen
 kaydedici saatler denekler tarafından
 takılır ve dinlenen istasyonları seçer.
 Bunlar daha sonra ‘yayın akışı’ ile
 eşleştirilir. Denekler saatleri takar ve
 arkadaki gürültü engellenebilirse, bu
 daha güvenilir bir yöntem olabilir.

Basın Erişim ve Frekansı

Genel olarak her ‘mecra’ için günlük veya 
haftalık satış değerleri ve buna ek olarak 
Türkiye’de BİAK araştırması, bir kampan-
yanın erişim ve frekansı için referans ola-
rak kullanılır. Türkiye’de basın komitesi, 
48.000 kişiden oluşan büyük bir panelde 
yıl boyunca yüzyüze anket uygular. So-
nuçlar periyodik olarak bildirilir ve rapor-
lar günlük/haftalık/aylık gazete ve dergi 
okur profillerini ve erişimlerini kapsar.

Basın	araştırmasındaki	güçlü	yönler

1. Her başlığın ‘küçük’ bir sosyal grupta
 okunurluğu vardır. Örneğin, 15-19 yaş
 grubu kadınların diğer sosyal
 gruplarda olduğu gibi kendi dergileri
 vardır.

2. Yerel ürünlerin küçük ölçekli
 kampanyaları için yerel basın
 kullanılabilir.

Basın	araştırmasındaki	zayıf	yönler

1. Okurluk, dergiyi veya gazeteyi alan
 herkesin her sayfayı ‘okuduğu’
 varsayımına dayanır, yani buna dayalı
 OTS sadece ön sayfa için ‘doğru’dur.

2. İç sayfaların OTS değeri büyük ölçüde
 karşı sayfaların ‘içeriği’ ve boyutuna
 göre değişir. 

3. Diğer reklamlara yakınlık ve ‘uygun

 olmayan içerik’ mesajı etkileyebilir.

Açıkhava Erişim ve Frekansı

Şimdi Cafas sisteminde oluşturulan erişim 

ve frekansı diğer mecralardakilerle karşı-

laştırabiliriz.

Artı:

Açıkhava basından farklı olarak TV ve rad-

yo gibi bir ‘yayın‘ mecrasıdır. Bu demektir 

ki beş büyük şehirdeki (İstanbul, Ankara, 

İzmir, Bursa, Antalya) nüfus mesajı göre-

bilir ve erişim potansiyeli çok daha yük-

sektir.

Eksi:

Açıkhavada yalnızca hedeflenen kitleye 

erişebilmek kolay değildir. Örneğin, ça-

lışan erkeklere erişilirken aynı zamanda 

başka birçok kitleye de erişilmiş olur.

Artı:

Açıkhava yüksek frekanslı bir mecradır. 

Kent ulaşımında çoğunlukla her gün oku-

la veya işe gidilmesi dolayısıyla, bir açık-

hava kampanyası neredeyse her gün te-

mas sağlar. TV, radyo ve basının bu kadar 

yüksek frekansları yoktur.

Eksi:

Diğer mecralar daha fazla ayrıntı göstere-

bilirler, çünkü bir kere görülebilirler ancak 

temas süreleri daha uzundur.

Artı:

Açıkhava reklamlarındaki mesajlar; TV, 

radyo ve basın gibi genelde yakın çevrele-

rindeki ‘içerik’ten etkilenmez.

Eksi:
Açıkhavadaki mesaj (Ürün, Slogan ve Mar-

ka) çok basit olmalıdır, karmaşık mesajları 

ve ayrıntılı önermeleri okumak imkansızdır.

Artı:
Açıkhava erişim ve frekansı gelecek için 

tahmin edilebilir çünkü nüfusun seyahat-

leri ve genel hareketliliği güvenilirdir. Bu 

yüzden 6 aylık bir kampanya planlanabilir 

ve öngörülen erişim ve frekansın elde edi-

lebileceğine güvenilebilir.

Eksi:
Tedarik süreleri daha uzundur, tüm panel-

lerin basılması ve yapıştırılması gerekir, 

bir ürünün reklamı hemen sonraki hafta 

yapılamayabilir.

Artı:
Açıkhava bir ‘yayın’ mecrası olduğu için, 

geniş hedef kitlelere ulaşmak daha kolay-

dır, örneğin tüm yaş gruplarını kapsayan 

yeni bir kadın dergisi satılıyorsa, açıkhava-

yı kullanmak görece kolay bir yöntemdir. 

Son olarak, bu ve diğer mecraların kulla-

nımının ek araştırmaları, yıllık bir çalışma 

olan ve aynı zamanda sektörlerin çoğun-

luğunda ürün ve hizmetlerin kullanımını 

ölçen (kim gazlı içecek içiyor’dan kim han-

gi gsm operatörünü kullanıyor’a kadar) 

(Target Group Index-TGI)’de mevcuttur. 

Mecra kullanımı verileri, reklam kampan-

yalarının hedef kitle çalışmalarına yardım 

etmesi için ürün kullanımı verileriyle çap-

raz karşılaştırılabilir.

 




