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Bu araştırma raporu 
 
 
 
 
 
 

DPID | Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği 
için 

 
NIELSEN ve AG Platform 
tarafından hazırlanmıştır. 

 
İstanbul, Aralık 2016 

Gizlilik ve Feragat Beyanı 

Bu döküman AG Platform Araştırma Danışmanlığı tarafından hazırlanmıştır. Dökümanın ve içeriğinin tüm hakları saklıdır. Döküman, hiçbir şart altında ve hiçbir şekilde, kısmen ve kaynak 

gösterilmek kaydıyla dahi, çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve AG Platform Araştırma Danışmanlığı dışında herhangi bir kuruluş tarafından kullanılamaz. Dökümanda yer alan bilgilerin 

doğruluğu, bütünlüğü veya eksikliği, verilerin ve bilgilerin güncelliği ile ilgili olarak tüm doğrulama, değiştirme ve yenileme tasarrufu AG Platform Araştırma Danışmanlığı’na aittir. Burada yer 

alan bilgilerin, izinli dahi olsa kullanılması yolu ile, alınacak kararlardan dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği zararlardan AG Platform Araştırma Danışmanlığı mesul tutulamaz. 

Müşteri Bilgilendirmesi ve Hakları 

AG Platform Araştırma Danışmanlığı, hizmetlerini ESOMAR ve TÜAD araştırmacılık meslek ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmektedir. Haklarınızı, “agplatform.eu/sektor.html” ve 

“tuad.org.tr/upload/files/EsomarArastirmaciveMusterilerinOrtakHaklariveSorumluluklariKilavuzu(1).pdf” linklerinde detaylı olarak öğrenebilirsiniz. 

AG Platform Araştırma Danışmanlığı, hizmetlerinin herhangi bir aşamasında yaşanacak olumsuzluk hallerinde, hizmet verdiği kuruluşun kendisini, TÜAD Disiplin Kurulu ve/veya TÜAD Etik 

Kurulu’na yazılı olarak şikayet edebileceğini kabul ve beyan eder. 

AG Platform, 2016, İstanbul. 



Araştırma 
Katılım ve genel görünüm 

• Araştırma Ekim- Kasım-Aralık 2016 döneminde gerçekleştirilmiştir. 

• Araştırmaya doğrudan pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren 51 firma 
katılmıştır. 

• Katılımcı firmaların 45'i DPID üyesidir. 

• DPID üyesi olmayan 6 firmanın 4'ü 
yakın dönemde üye olmayı düşündüğünü 
belirtmiştir. 

• DPID üyesi 7 firma aynı zamanda başka derneklere de üye olduğunu 
belirtmiştir. Bu dernekler; 

• IAB, İzmir Reklamcılar Derneği, MMA, TÜHİD, TÜRSAB, Etik ve İtibar 
Derneği, Tedarikçi Zinciri Yönetim Derneği, UFTAA, IAPCO ve ICVB'dir. 
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DPID Üyesi 45

Üye Değil 6



Genel Görünüm 

Ajans Faaliyetleri 

Faaliyet Çeşitliliğindeki Değişim 

Müşteri Profili 



Ajans Faaliyetleri 
Yıllara göre faaliyet çeşitliliği 

• Ajansların yıllara göre faaliyet çeşitliliğinde büyük değişiklikler 
gözlenmemektedir. Faaliyetler arasında "dijital" etkinlik sayısında 
azalma dikkat çekmektedir. 

• Ancak özellikle son 
yıllarda dijitalin artış 
gösterdiği biliniyor. 

• Buna göre, dijital 
etkinlik yapan yeni 
firmalar olduğu ve 
bunların DPID üyesi 
olmadıkları 
düşünülebilir. 
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2015 Yılı – Gerçekleşen 
Ajans faaliyetlerinin SAYISAL dağılımı 
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2015 yılında 
ajansların daha 
çok genel 
etkinlik ve satış 
noktası 
faaliyeti 
yaptıkları 
belirtilmiştir. 
 
Ajansların 
dijital etkinlik 
ile de 
ilgilendikleri 
ancak bu 
alandaki 
faaliyetlerin 
henüz gelişim 
aşamasında 
olduğu 
belirlenmiştir. 



2016 Yılı – Hedeflenen 
Ajans faaliyetlerinin SAYISAL dağılımı 
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2016 yılında en 
çarpıcı 
değişiklik dijital 
etkinlik 
alanındaki 
azalmadır. 
 
Sektörün bu 
alanda 
gelişiminin 
desteklenmesi 
gelecek dönem 
için önem 
taşımaktadır. 



2015 Yılı – Gerçekleşen 
Ajans faaliyetlerinin CİRO dağılımı 
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2015 yılında 
ciroda en 
önemli payın 
etkinlik 
alanından 
geldiği 
belirtilmiştir. 
 
Gelirinin 
önemli bir 
kısmı satış 
noktası 
faaliyetinden 
elde eden 
ajans sayısı da 
dikkat çekicidir. 



2016 Yılı – Hedeflenen 
Ajans faaliyetlerinin CİRO dağılımı 
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Proje sayısı 
değişiminde 
olduğu gibi ciro 
bakışı ile de 
dijital etkinlik 
gelirlerinin 
düşeceği 
tahmin 
edilmektedir. 
 
Sektörün yeni 
teknoloji 
olanaklarından 
yararlanması 
için çalışmalar 
yapılması 
uygun 
olacaktır. 



Müşteri Profili 
Projelerin SAYISAL dağılımı 
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Sektör için 
müşteri 
sürekliliği 
önemli bir 
konudur. 
 
Projelerin 
önemli bir 
bölümü yerli ve 
sürekli 
müşteriler ile 
birlikte 
yapılmaktadır. 



Müşteri Profili 
Projelerin CİRO dağılımı 
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Görüşülen 
ajansların yarısı 
gelirlerinin 
önemli bir 
bölümünü yerli 
ve sürekli 
müşterilerden 
elde 
etmektedir. 



Beklentiler 

Sektörel Beklentiler 

DPID Değerlendirmesi ve Beklentiler 

Sektör Büyüklüğü 



Beklentiler 
Sektörel CİRO değişim beklentisi 

• Araştırmaya katılan ajans temsilcilerinin 
önemli bir bölümü gelirlerinde değişim 
olmayacağını düşündüklerini belirtmiştir. 

• Gelirlerinin düşeceğini belirtenlerin üçte biri %10, üçte biri %20 ve 
kalan üçte birlik kısmı ise %25 ve 
üzeri düşüş beklemektedir. 

• Araştırmaya katılanların %33'ü ise 
gelirlerde yükselme beklediklerini 
belirtmiştir. 

• Yükseliş bekleyenlerin  çoğunluğu 
ise %20 ve daha aşağı bir iyileşme 
beklemektedir. 
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Beklentiler 
Sektörel değişimin boyutları 

• Ajansların yarısı, gelecek üç yıl içinde (2017-19) sektörün Türkiye'de 
ekonomik boyutu ile küçülme yaşamasını beklediklerini belirtmişlerdir. 

• Büyüme beklentisi içinde olanlar ise %32'lik bir kesimdir. 

• Uygulamalar açısından yapılan değerlendirmeye göre ise, bu dönemde 
metodolojik olarak gelişim yaşanacağı dile getirilmiştir. 

• Sektörün durağan 
dönemde aynı 
zamanda gerileme 
yaşayacağını 
belirtenler ise 
%29'dur. 
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Ekonomik Boyut… Uygulama Boyutu… 



Beklentiler 
Değişimin dinamikleri 

• Ajanslara göre sektörel durgunluk veya gerilemedeki en önemli neden 
Türkiye'nin ekopolitik durumundaki belirsizlik ve olumsuz gelişmeler. 

• Özel olarak dünyadaki ekonomik daralma ve Türkiye'deki siyasal krizler 
ile darbe girişimi sektörün belirsizlik yaşamasına neden olmaktadır. 

• Olumlu beklentiler ise 
ajansların özel 
müşterileri ve 
projeleri 
kaynaklı olarak 
karşımıza 
çıkmaktadır. 
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Nedenler Düşecek Değişmeyecek Yükselecek Toplam

Ekopolitik gelişmeler 7 16 1 24

Bütçelerin daralması 1 1 2

İstihdam daralması 1 1

Durgunluk 6 6

Pazarlama etkinlikleri 1 1

Yenilikçi yaklaşımlar 1 1

Fiyat artışları 2 2

Özel projeler 6 6

Yeni müşteriler 6 6

Toplam 9 23 17 49

Değişim



DPID Değerlendirmesi 
Gelişimi destekleyen önemli bir oluşum 
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DPID öncelikle 
sektör için 
gerekli bir 
oluşum olarak 
tanımlanmakta 
 
Ödül 
organizasyonu 
en çok eleştiri 
yapılan alan. 
 
Üyelere eşitlik 
ve nitelikli 
istihdam 
desteği talebi 
ise gelişime 
açık alanlar. 



Sektör Büyüklüğü 

İstihdam Kapasitesi 

Ciro Büyüklüğü 



Sektör Büyüklüğü 
Sektörün İSTİHDAM olarak büyüklüğü 
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Sektörün 
istihdam 
kabiliyeti 
açısından 
Türkiye'de son 
üç yılda 
yaşanan 
olumsuz 
atmosferden 
yoğun olarak 
etkilendiği 
tespit 
edilmiştir. 



Sektör Büyüklüğü 
Sektörün CİRO olarak büyüklüğü 
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Sektörün 
istihdamda 
olduğu gibi 
gelirler 
açısından da 
olumsuz 
etkilendiği 
tespit 
edilmiştir. 
 
2015 yılında 
sektörde bir 
toparlanma 
gözlenmiş 
ancak, genel 
göstergelerdeki 
olumsuzluğun 
devamı ivmeli 
bir geri dönüşe 
olanak 
vermemektedir 



Osmanağa Mahallesi,  Şemsitap Sokak, 
No : 5/17, Kadıkoy,  34200 İstanbul, TR 

 
T   : +90 (216) 474 6006 
F   : +90 (216) 651 1555 
M : +90 (532) 740 1818 

 
http://www.agplatform.eu 

info@agplatform.eu 


